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Határozati javaslat: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A.) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
a 73/2020. (VII. 02.) határozatával megindította az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati 
körben” című, „közétkeztetés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 81. §-a szerinti, nyílt, közbeszerzési eljárást (eljárás azonosítószáma: 
EKR001130092020, továbbiakban: eljárás).

Az eredményes eljárás lezárásaként a polgármester - a 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján - a 
képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 142/2021. (III. 18.) számú határozata 
alapján 2021. április 06. napján aláírásra kerültek a szolgáltatási szerződések (továbbiakban: 
szolgáltatási szerződések) 24 hónap határozott időre az 1. rész vonatkozásában a FoodHost Catering 
Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vei (2119 Pécel, Mátyás király tér 7., továbbiakban: FoodHost Catering 
Kft. vagy vállalkozó), a 2. rész vonatkozásában az EUREST Étteremüzemeltetö Kft.-vel (1117 
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Budapest, Irinyi József, utca 4-20. B. ép. 5. em., továbbiakban: Eurest Kft. vagy vállalkozó), a 3. rész 
vonatkozásában szintén a FoodHost Catering Kft.-vei.

A szolgáltatási szerződések -azok 2.1. pontjai értelmében - hatálybalépésüktől (2021. április 06.) 
számított 24 hónap határozott időre szólnak, tehát 2023. április 6-án járnak le. A szolgáltatási 
szerződések 2.1. pontjai továbbá úgy rendelkeznek, hogy a szerződések a felek közös megegyezésével 
további 1 évvel meghosszabbíthatóak, amennyiben a vállalkozók a szolgáltatási szerződéseket 
szerződésszerűen teljesítették és erről megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott. Felek erről 6 
hónappal a szolgáltatási szerződések lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. 
július 25. napján nyilatkozott arról, hogy a vállalkozók a szolgáltatási szerződéseket szerződésszerűen 
teljesítik. Ezt követően a vállalkozókkal külön-külön egyeztetést folytattunk le, melynek során a 
vállalkozók is jelezték, hogy élni kívánnak a szerzödéshosszabbítás lehetőségével.

A vállalkozók - az Eurest Kft. a 2022. július 26. napján kelt nyilatkozatában, a FoodHost Catering Kft. a 
2022. augusztus 31. napján kelt nyilatkozatában - írásban is megerősítették a szolgáltatási szerződések 
meghosszabbítására vonatkozó szándékukat.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja lehetővé teszi a szolgáltatási szerződések fentiek szerinti 
módosítását, mivel a szolgáltatási szerződések 2.1. pontjai az ajánlattevők számára előre megismerhető 
módon, egyértelműen rögzítik a szerződések időtartama későbbi változásának pontos feltételeit és 
tartalmát. A Kbt. 141. § (7) bekezdése értelmében a szolgáltatási szerződések fentiek szerinti 
módosításáról hirdetményt sem kell közzétenni.

Mindezek alapján javaslom a szolgáltatási szerződések időtartamának további 1 évvel - 2024. április 06. 
napjáig - történő meghosszabbítását.

A közétkeztetési kiadások előirányzatát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
költségvetése tartalmazza. A szolgáltatási szerződések meghosszabbítására tekintettel szükséges az 
intézményi közétkeztetés pénzügyi fedezetét 2023. év egészére és 2024. évre (2024. április 06. napjáig) 
biztosítania a Képviselő-testületnek.

B.) Az Önkormányzat nyilvános beszerzési eljárások eredményeként szerződést kötött tervezőirodákkal 
a Gyerek-Virág Tagóvoda (jelenlegi neve: Napvirág Tagóvoda), a Százszorszép Tagóvoda, a Várunk 
Rád Tagóvoda és Tündérkert Tagóvoda felújításainak megtervezésére.

A beszerzési eljárások eredményét a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állapította meg az alábbi 
határozataival:

az 50/2022. (III. 21.) KPB Határozat a „Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő tagóvodák felújítására ás átalakítására vonatkozó tervek 
elkészítése” tárgyú szerződés módosításáról,

a 151/2022. (VII. 14.) KPB Határozat a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő Százszorszép Tagóvoda felújítására vonatkozó kiviteli terv 
elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről,

a 152/2022. (VII. 14.) KPB Határozat a „Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő Tündérkert Tagóvoda felújítására vonatkozó kiviteli terv 
elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről,

a 163/2022. (VII. 25.) KPB Határozat a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
(Önkormányzat fenntartásában lévő Várunk Rád Tagóvoda felújítására vonatkozó kiviteli terv 
elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről.

Az óvodák felújításáról részletes, friss információk a jozsefvaros.hu honlap „Városfejlesztés” 
menüpontjában találhatók. Az intézmények felújításának előzetes költségtervei elkészültek, a részletes 
kiviteli tervek 2022. ősz és tél folyamán véglegesednek.

Javaslom a 2023. évi költségvetésben előzetes kötelezettségvállalás formájában pénzügyi fedezet 
biztosítását a fenti 4 intézmény felújítására. Az előzetes kötelezettségvállalásra azért van szükség, hogy 
a közbeszerzéseket a tervek elkészülését követően minél előbb el lehessen indítani.
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C) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete 257/2017. (XII. 19.) számú határozatában 
döntött az „Otthon-felújítási támogatás" bevezetéséről. A pályázat 2022. évi kiírására a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottságának 56/2022. (III. 23.) számú határozata alapján került sor. A pályázat 2022. 
évben is sikeresen lezajlott, az e célra elkülönített 25 millió Ft keretösszeg a pályázat benyújtási határidő 
letelte előtt kimerült.

Azok az önkormányzati bérlakást bérlők pályázhatnak a támogatásra, akik a pályázat benyújtását 
megelőző legalább 24 hónapra érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek, a pályázat benyújtását 
megelőző 12 hónapon keresztül határidőben megfizették a lakbért és a kapcsolódó külön szolgáltatási 
díjakat, vagy korábbi hátralékuk rendezésére kötött megállapodásban előírt részleteiket hiánytalanul 
teljesítették, valamint a bérleti szerződésben foglaltak alapján, bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyv által 
igazoltan tartózkodnak minden olyan magatartástól, amellyel lakótársaik nyugalmát, bérleményeik 
rendeltetésszerű használatát zavarnák.

A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy legalább bruttó 50.000,- Ft, de legfeljebb bruttó 300.000,- Ft 
támogatás erejéig, az érvényes pályázatot benyújtó és a kiírásnak mindenben megfelelő bérlő a 
bérleményben bérlői kötelezettség körébe tartozó felújítási munkákat végezzen. A pályázat elsősorban 
azokat a felújítási, korszerűsítési, komfort fokozat emeléssel járó, illetve energiahatékonyságot javító 
munkálatokat kívánja támogatni, amelyek tartósan emelik az önkormányzati bérlakás használati értékét. 
Ezen munkálatok többsége településképi bejelentési eljárás köteles tevékenység, amely eljárásban a 
bérlői jogviszonnyal rendelkező kérelmezők az építési tevékenységet csak a tulajdonos 
hozzájárulásának birtokában kezdhetik meg, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások 
értelmében a határozattól eltérő építési tevékenység folytatása esetén a tulajdonos vonható településképi 
kötelezési eljárás alá.

A rezsidíjak növekedése különös indokot szolgáltat arra, hogy az Otthon-felújítási pályázatot az 
Önkormányzat ismét meghirdethesse. A pályázat keretein belül a bérlők nyílászárók felújítására, 
energiatakarékos világító testek beépítésére, fűtéskorszerűsítésre is pályázhatnak. Az újonnan megnyíló 
pályázati kiírás új eleme lenne, hogy a pályázóknak a pályázat benyújtása előtt részt kell venniük 
ingyenes energetikai tanácsadáson a 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. szám alatt működő RenoPont 
irodában.

II. A beterjesztés indoka
A.) Az Eurest Kft.-vei és a FoodHost Catering Kft.-vei megkötött szolgáltatási szerződések 2024. április 
06. napjáig történő meghosszabbításához és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításához szükséges, 
hogy a képviselő-testület a döntését meghozza.

B.) 2022. ösz-tél folyamán 4 tagóvoda felújításának kiviteli terve készül el. A felújítások 
közbeszerzésének mielőbbi megkezdéséhez szükséges a 2023. évi költségvetésben előzetes 
kötelezettségvállalás formájában pénzügyi fedezet biztosítása.

C.) Az Otthon-felújítási támogatás 2022. évi költségvetési keretösszege kimerült. Az emelkedő 
rezsidíjak miatt szükséges a pályázat újbóli megnyitása támogatva ezzel az önkormányzati bérlakások 
bérlőinek energetikai felújításait (így például: nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés megvalósítása, 
energiatakarékos világító testek beépítése).

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A.) A döntés célja, hogy az Eurest Kft.-vei és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött szolgáltatási 
szerződések 2024. április 06. napjáig meghosszabbításra kerülhessenek, a közétkeztetés az elvárható, 
magas minőségben kerüljön a jövőben is biztosításra, a szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 
a 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítsa.

B.) A döntés célja, hogy a tagóvodák felújítása mielőbb megkezdődhessen. A fedezet biztosítása az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a közbeszerzési eljárások megkezdéséhez szükséges.

C.) A döntés célja, hogy az Otthon-felújítási pályázat ismét kiírásra kerülhessen. Ehhez fedezet 
biztosítása szükséges a 2023. évi költségvetésben.
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A.) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önk. 
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján bármely önkormányzati szerződés 
módosítása a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése 
alapján azonban a képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül 
magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
23. § (5) bekezdés 11. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata különösen a gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 21. § (1) bekezdése értelmében „természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 
gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett 
gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya 
alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére 
a) a bölcsődében, mini bölcsődében, 
b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik 
- a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek 
számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)- 
f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés], 
g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az 
iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti 
tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés). ”

A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem 
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a gyermekek 
és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a 
nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 
formájában két kisétkezést kell biztosítani.

A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés ab) pontja előírja, hogy az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a 
települési önkormányzat a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum 
részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben biztosítja.

A Gyvt. 21/A. § (6) bekezdése alapján a főváros közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben - a fővárosi önkormányzat 
saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) 
bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat 
köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási 
intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálék-egészségügyi előírásokat a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza.

A szociális étkeztetésre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
62.§-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (II. fejezet 2. cím) előírásai az irányadók.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:3. § (2) bekezdése alapján a hetekben, 
hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy 
számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap 
utolsó napján jár le.
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Az Mötv. 111. § (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kőtelező 
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata 
nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat, ha a szerződés 
minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés 
meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit 
és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, 
amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.

A Kbt. 141. § (7) bekezdése értelmében a 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az 
ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti 
tartalommal hirdetményt közzétenni.

B.) A Kbt. 3. § 22. pontjában definiálja a közbeszerzés előkészítésének fogalmát, miszerint: a 
közbeszerzés előkészítése az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez 
szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és 
piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési 
dokumentumok előkészítése.

Építési beruházás csak megfelelő tervek birtokában indítható meg, kivéve az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épber. Korm. rendelet) 
19. § (2)-(3) bekezdése szerinti esetet.

A megelőző tervezés eredményterméke a tervezői költségvetés vagy költségbecslés, mely a becsült 
érték meghatározásának az alapja. Ezzel kapcsolatos előírások:
- az Épber. Korm. rendelet 13. §-a szabályozza;

- fő szabály szerint a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült árazott 
költségvetést lehet alapul venni, azonban az építőanyag árak hektikus változására tekintettel célszerű 
minden esetben az eljárást megelőzően közvetlenül a költségvetést felülvizsgálni;
- ha a közbeszerzés tervezésre és kivitelezésre együtt irányul, akkor a jóváhagyási terv alapján 
elkészített, az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt 
tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült költségbecslést 
kell irányadónak tekinteni;
- a tartalékkeret és az opciós mennyiség is a becsült értékbe számítandó;
- minden esetben szükséges kalkulálni az eljárás elhúzódásával, és az ebből fakadó áremelkedésekkel;
- feltételes közbeszerzés esetén egy bizonytalan időpontban megkezdésre kerülő építési beruházás 
esetén a becsült érték megállapítása különös körültekintést igényel. Az ajánlatkérőnek figyelemmel kell 
lennie az előkészítés körébe tartozó pénzügyi tervezés során a későbbi esetleges pénzügyi változásokra 
(például áremelkedés).

A közbeszerzési eljárások megindításához az ágazati jogszabályok alapján főszabályként kötelező a 
pénzügyi fedezet megléte. Ennek összegét a közbeszerzési eljárás megindításakor az EKR-ben rögzíteni 
kell.

C.) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2017. (XII. 19.) számú 
határozatában döntött Józsefváros közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonú lakások bérlői 
számára Otthon-felújítási támogatási pályázatról. A pályázat nyerteseiről a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. javaslata alapján Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
dönt. A keret felhasználására annak kimerüléséig kerülhet sor azzal, hogy a támogatási szerződés 
megkötésére még idén sort kell keríteni.

Az SZMSZ 7. melléklet 1.4.2. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság közreműködik az 
Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. A határozatok elfogadásához az Mötv. 50. §-a és az SZMSZ 6. sz. melléklet 6. 
pontja alapján minősített többség szükséges.
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A fenti rendelkezések alapján kérjük az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:
1. melléklet: Eurest Étteremüzemeltetö Kft. nyilatkozata
2. melléklet: FoodHost Catering Kft. nyilatkozata
3. melléklet: Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 2-es részben 

megkötött szolgáltatási szerződés módosítás tervezete
4. melléklet: FoodHost Catering Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as 

részben megkötött szolgáltatási szerződések módosításainak tervezete
5. melléklet: FoodHost Catering Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 1-es részben 

megkötött szolgáltatási szerződések és azok 1-2. számú módosításai
6. melléklet: Eurest Étteremüzemeltetö Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 2-es részben 

megkötött szolgáltatási szerződés és annak 1-2. számú módosításai
7. melléklet: FoodHost Catering Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 3-as részben 

megkötött szolgáltatási szerződések és azok 1-2. számú módosításai
8. melléklet: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 257/2017. (XII. 19.) számú 

határozata
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L HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (....) számú határozata

az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött szolgáltatási 
szerződések időtartamának meghosszabbításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 
(XI. 06.) önk. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre 
gyakorlásának magához vonásával módosítja az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 
részajánlati körben1'1 tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, 
uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával 
lefolytatott közbeszerzési eljárás 2-es részében az EUREST Étteremüzemeltetö Kft.-vel 2021. 
április 6-án megkötött szolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal;

2) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre 
gyakorlásának magához vonásával módosítja az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 
részajánlati körben” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, 
uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (I) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával 
lefolytatott közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as részében a FoodHost Catering Kft.-vel 2021. április 6- 
án megkötött szolgáltatási szerződéseket az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal;

3) a határozat 1-2) pontjaiban foglaltak alapján az intézményi gyermekétkeztetésre biztosítja a 
pénzügyi fedezetet 2023. évre összesen bruttó 105.051.203 Ft (82.717.482 Ft + ÁFA) Összegben, 
2024. évre április 06. napjáig összesen bruttó 27.517.470 Ft (21.667.299 Ft + ÁFA) összegben 
(Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében az étkezési kiadások 
előirányzatát 2023. évben a kőtelező feladatra bruttó 79.548.196 Ft összegben, az önként vállalt 
feladatra bruttó 23.369.907 Ft összegben, szünidei gyermekétkeztetésre bruttó 2.133.100 Ft 
összegben; 2024. év április 06. napjáig a kötelező feladatra bruttó 21.674.993 Ft összegben, az 
önként vállalt feladatra bruttó 5.842.477 Ft összegben biztosítja), ezzel egyidejűleg a 89/2019. (IV. 
30.) Kt. határozat 4-5. pontjait visszavonja;

4) felkéri a polgármestert a határozat 1-2) pontja szerinti szolgáltatási szerződésmódosítások 
aláírására;

5) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 3) pontjában meghatározott előirányzatok 
betervezéséről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023-2024. évi 
költségvetéseiben, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe 
tervezetten.

Felelős: polgármester
Határidő: az l)-3) pontok esetében: 2022. szeptember 22., a 4) pont esetében: 2022. október 7., az 5) 
pont esetében az Önkormányzat 2023. évi és 2024. évi költségvetéseinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda, Költségvetési és 
Pénzügyi Ügyosztály





II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (.....) számú határozata

óvodai felújításokkal kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. a Napvirág Tagóvoda (1083 Budapest, Baross utca 111/b.) új bejárati épületének kialakítására 
és a belső átalakításokra bruttó 125.000.000 forint összegben a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi 
költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít;

2. a Százszorszép Tagóvoda (1086 Budapest, Szűz utca 2.) udvarának felújítására bruttó 
135.000.000 forint, az új bejáratának kialakítására bruttó 130.000.000 forint összegben a 
Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít;

3. a Várunk Rád Tagóvoda (1086 Budapest, Csobánc utca 5.) gondnoklakásának felújítására bruttó 
45.000.000 forint, a külső homlokzat felújítására bruttó 10.000.000 forint összegben a 
Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít;

4. a Tündérkert Tagóvoda (1081 Budapest, Kun utca 3.) bejáratának és a külső homlokzat 
felújítására bruttó 40.000.000 forint összegben a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi 
költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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III. HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (.....) számú határozata

Otthon-felújítási pályázattal kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy 
dönt, hogy a Képviselő-testület 257/2017. (XII. 19.) számú határozatával bevezetett Otthon-felújítási 
támogatás pályázatra bruttó 25.000.000 forint összegben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. szeptember 14.

Pikó András 
polgármester

Dr. Eröss Gábor 
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:
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Budapest Vili, kerület Józsefváros
Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u 63-67.

2022. július 26.
Pikó András polgármester úr részére

•• fWOSi POlGÄBfÄFSTERi HÍVA1A;..

2022 ÄUG 1 S.
Józsefváros; Pof
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Nyilatkozat

Alulírott Nyerges János ügyvezető igazgató, mint az Eurest Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest, 
Irinyi J. u. 4-20/B) társaság cégjegyzésre jogosult képviselője az „Intézményi gyermekétkeztetési 
feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 
biztosítása 3 részajánlati körben" című „közétkeztetés" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény Második része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás 2. részében 2021. április 6-án 
megkötött szolgáltatási szerződés 2.1. pontja szerinti meghosszabbításról nyilatkozom, hogy cégünk, 
az Eurest Étteremüzemeltető Kft., amennyiben Budapest Józsefváros Önkormányzat 
Képviselőtestületének döntése értelmében felkérést kap, akkor élni kíván a szerződéshosszabbítás 
lehetőségével.

Kelt: 2022. július hónap 26. napján

Eurest Étteremüzemeltető Kft.
1117-Budapest
Irinyi József u. 4-20.

Tel: +36 1 371 0810
Fax:+36 1 371 0792

Email: info@eurest.hu

www.eurest.hu

mailto:info@eurest.hu
http://www.eurest.hu




Budapest Főváros VHI. kerület Józsefváros Önkormányzata 
1082 Budapest, Baross u. 63-67,

Pikó András, polgármester részére

Tárgy; szándéknyilatkozat szerződéshosszabbítás érdekében

Tisztelt Polgármester Úr !

A közöttünk fennálló szolgáltatási szerződés 2.1. pontja alapján az alábbiakban nyilatkozom, 
hogy társaságunk élni kíván a szerződés további 1 évvel történő meghosszabbítására vonatkozó 
lehetőséggel.

Kérem, a hosszabbítással kapcsolatos szándékunkat elfogadni és az ezzel kapcsolatos döntést 
meghozni szíveskedjen.

A további sikeres együttműködés reményében.

Pécel, 2022. augusztus 31.

Tisztelettel,
FoodHost Catering Kft
2119 Pécel, Mátyás király tér 7. 

Adószám: 23854996-2-13
Cégj.: 13-09455042

Bank: 12020407- •00100006

Csézli András Bence

FoodHost Kft.

ügyvezető igazgató





MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési  feladatok ellátására (2. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseli: Pikó András polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről az

EUREST Étteremüzemeltető Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Adószám: 10794359-2-44
Statisztikai számjele: 10794359-5629-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-169156
Bankszámla száma: 11704007-20223571-00000000
Képviseli: Nyerges János Ernő ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII1. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az Önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyában a Kbt. 
81.§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 2. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án szolgáltatási szerződés 
(továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, amely 2022. június 1. napján és 2022. július 
25. napján került módosításra.

A szolgáltatási szerződés -a 2.1. pontja értelmében - hatálybalépésétől (2021. április 06.) számított 24 
hónap határozott időre szól, tehát 2023. április 6-án jár le. A szolgáltatási szerződés 2.1. pontja 
továbbá úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatási szerződés a Felek közös megegyezésével további 1 
évvel meghosszabbítható, amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatási szerződést szerződésszerűen 
teljesítette és erről Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott. Felek erről 6 hónappal a szolgáltatási 
szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

A Megrendelő 2022. július 25. napján nyilatkozott arról, hogy a Vállalkozó a szolgáltatási szerződést 
szerződésszerűen teljesíti. Ezt követően a Felek egymással egyeztetést folytattak le, melynek során a 
Vállalkozó jelezte, hogy élni kíván a szerződéshosszabbítás lehetőségével. A Vállalkozó a 
szolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a 2022. július 26. napján kelt 
nyilatkozatában írásban is megerősítette.



A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja lehetővé teszi a szolgáltatási szerződés fentiek szerinti 
módosítását, mivel a szolgáltatási szerződés 2.1. pontja az ajánlattevő számára előre megismerhető 
módon, egyértelműen rögzíti a szolgáltatási szerződés időtartama későbbi változásának pontos 
feltételeit és tartalmát.

2 ./ Felek a fentiek alapján közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási szerződés 
2.1. pont szerinti időtartamát további egy évvel, 2024. április 06. napjáig meghosszabbítják.

3 ./ A Kbt. 141. § (7) bekezdése értelmében a szolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosításáról 
hirdetményt nem kell közzétenni.

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

Felek a jelen megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 eredeti példányban, amelyből három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót 
illeti, a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének........../2022. 
(IX....... ) számú határozata alapján.

Budapest, 2022..........hónap.......... nap Budapest, 2022.... hónap ... nap

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András polgármester

Jogi szempontból ellenjegyzőm:
Budapest, 2022................................................

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzőm:
Budapest, 2022...............................

Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Vállalkozó
EUREST Étteremüzemeltetö Kft. 

képviseletében
Nyerges János Ernő ügyvezető



MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetésifeladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési  feladatok ellátására (3. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 3. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, 
amely 2022. április 1 -jén és 2022. július 25. napján módosításra került.

A szolgáltatási szerződés -a 2.1. pontja értelmében - hatálybalépésétől (2021. április 06.) számított 24 
hónap határozott időre szól, tehát 2023. április 6-án jár le. A szolgáltatási szerződés 2.1. pontja 
továbbá úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatási szerződés a Felek közös megegyezésével további 1 
évvel meghosszabbítható, amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatási szerződést szerződésszerűen 
teljesítette és erről Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott. Felek erről 6 hónappal a szolgáltatási 
szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

A Megrendelő 2022. július 25. napján nyilatkozott arról, hogy a Vállalkozó a szolgáltatási szerződést 
szerződésszerűen teljesíti. Ezt követően a Felek egymással egyeztetést folytatottak le, melynek során a 
Vállalkozó jelezte, hogy élni kíván a szerződéshosszabbítás lehetőségével. A Vállalkozó a 
szolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a 2022. augusztus 31. napján kelt 
nyilatkozatában írásban is megerősítette.



A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja lehetővé teszi a szolgáltatási szerződés fentiek szerinti 
módosítását, mivel a szolgáltatási szerződés 2.1. pontja az ajánlattevő számára előre megismerhető 
módon, egyértelműen rögzíti a szolgáltatási szerződés időtartama későbbi változásának pontos 
feltételeit és tartalmát.

2 ./ Felek a fentiek alapján közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási szerződés 
2.1. pont szerinti időtartamát további egy évvel, 2024. április 06. napjáig meghosszabbítják.

3 ./ A Kbt. 141. § (7) bekezdése értelmében a szolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosításáról 
hirdetményt nem kell közzétenni.

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

Felek a jelen megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 eredeti példányban, amelyből három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót 
illeti, a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének........../2022. 
(IX....... ) számú határozata alapján.

határozata alapján.

Budapest, 2022..........hónap.......... nap Budapest,2022.... hónap ... nap

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András polgármester

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2022................................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022...............................

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető



MEGÁLLAPODÁS 

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

közétkeztetési  feladatok ellátására (1. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó”),

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátást? tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként Megrendelő a 142/2021. (Hl. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, 
amely 2022. április 1-jén és 2022. július 25. napján módosításra került.

A szolgáltatási szerződés -a 2.1. pontja értelmében - hatálybalépésétől (2021. április 06.) számított 24 
hónap határozott időre szól, tehát 2023. április 6-án jár le. A szolgáltatási szerződés 2.1. pontja 
továbbá úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatási szerződés a Felek közös megegyezésével további 1 
évvel meghosszabbítható, amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatási szerződést szerződésszerűen 
teljesítette és erről Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott. Felek erről 6 hónappal a szolgáltatási 
szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

A Megrendelő 2022. július 25. napján nyilatkozott arról, hogy a Vállalkozó a szolgáltatási szerződést 
szerződésszerűen teljesíti. Ezt követően a Felek egymással egyeztetést folytatottak le, melynek során a 
Vállalkozó jelezte, hogy élni kíván a szerződéshosszabbítás lehetőségével. A Vállalkozó a 



szolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a 2022..............napján kelt 
nyilatkozatában írásban is megerősítette.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja lehetővé teszi a szolgáltatási szerződés fentiek szerinti 
módosítását, mivel a szolgáltatási szerződés 2.1. pontja az ajánlattevő számára előre megismerhető 
módon, egyértelműen rögzíti a szolgáltatási szerződés időtartama későbbi változásának pontos 
feltételeit és tartalmát.

2 ./ Felek a fentiek alapján közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási szerződés 
2.1. pont szerinti időtartamát további egy évvel, 2024. április 06. napjáig meghosszabbítják.

3 ./ A Kbt. 141. § (7) bekezdése értelmében a szolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosításáról 
hirdetményt nem kell közzétenni.

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

Felek a jelen megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 eredeti példányban, amelyből három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót 
illeti, a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének........../2022. 
(IX....... ) számú határozata alapján.

határozata alapján.

Budapest, 2022..........hónap.......... nap Budapest, 2022.... hónap ... nap

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András polgármester

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2022................................................

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022...............................

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető



MEGÁLLAPODÁS

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

közétkeztetési feladatok ellátására (l.rész)létrefött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Slatisztikaiszámjele:15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

Foodllost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL1I1. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása''’ tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) került aláírásra.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szerződés nettó egységárakat tartalmazó 1. sz. 
mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett, 2022. 
április 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosítás 
mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szerződés eredeti ellenértéke (nettó 145 317 920 Ft) nettó 159 703 504 Ft-ra 
emelkedik.

Felek egybehangzóan megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 



ellenértékének növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és nem éri el az eredeti szerződés értékének 
10%-át sem. Felek megállapítják egyúttal, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

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

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő
testületének .ík/2022. (í/'. yj számú határozata alapján.

Budapest, 2022.^ hónap f.l nap

Megrendelő j
Budapest Főváros ^111. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat. ■ /
képviseletében j y

Pikó András pölgármester;j/

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

Jogi szemppntbpj ellenjegyzem: 
Buda,pes02022.............. .\...

Wt-

Ö^^OZ^n?9'1550^ 
503820^00100006

dr. Sajtos«Csilla' 
jeg^zo^^

A' -

Pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022



Melléklet a megállapodáshoz: ártáblázat

ÓVODA adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 224 400 75,83 17016252 139,57 31 319508
Ebéd 224 400 215,40 48 335 760 397,84 89 275 296
Uzsonna 224 400 75,83 17 016 252 139,57 31 319508
Tízórai sertés mentes diétás 
és egyéb diétás

8 800 94,51 831 688 174,74 1 537712

Ebéd sertés mentes diétás és 
egyéb diétás

8 800 269,26 2 369 488 497,85 4 381 080

Uzsonna sertés mentes 
diétás és egyéb diétás

8 800 94,51 831 688 174,74 1 537 712

Felnőtt dolgozói ebéd 440 408,83 179 885 756,11 332 688
Összesített eladási ár (nettó 
Ft)

159 703 504

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.





MEGÁLLAPODÁS

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

közétkeztetési  feladatok ellátására (1. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft,
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám; 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. részben.
Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, 
amely 2022. április 1-jén módosításra került.
A közbeszerzési eljárás 1. részében (Óvoda 12 különböző feladatellátási helyen csoportos 
tálalóedényben) 2022. április 1-jei hatállyal lépett életbe a szolgáltatás szerződés 1. sz. módosítása, 
melyben Felek a 9,9%-os áremelésben állapodtak meg. A Vállalkozó első áremelési kérelmét 2022. 
február 10. napján kelt levelében jelentette be a Megrendelő felé. Az első áremelési kérelem 
benyújtása óta és a kérelem jóváhagyása alatt eltelt időszak során a gazdaságpolitikai és a piaci 
viszonyok extrém módon megváltoztak és előre nem látható és nem tervezhető inflációs hatást 
eredményeztek.

A szolgáltatási szerződés 4.1.1 pontjában rögzítettek szerint:

„A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés 



időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex 
mértékével emelhető.”
A közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezete az alábbi fő részekből tevődik össze:

• Élelmiszer alapanyag

• Munkabér
• Igénybe vett szolgáltatások (tisztítószerek, munkaorvos, informatika, karbantartás, logisztika,
rezsi stb.)
A KSH adatai alapján az alábbi áremelkedés volt tapasztalható az elmúlt 12 hónapban (a KSH által 
kimutatott infláció mértéke az alábbiak szerint alakult): élelmiszer alapanyag esetében: 15,60%, a 
munkabér esetében 17,50%, az igénybe vett szolgáltatások esetében pedig 63,96 %; súlyozott átlag: 
23,61%. Kiugró adatként jelentkezik az igénybe vett szolgáltatások növekedése, melyre leginkább az 
energiaárak növekedése ad magyarázatot.

A Vállalkozó szolgáltatási megfelelő színvonalú ellátása érdekében kért további áremelést.

A Vállalkozó által bemutatott részletes indokokat tartalmazó dokumentáció a jelen 
szerződésmódosítás 2. mellékletét képezi.
Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a szolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

Felek rögzítik, hogy a fentiekben foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek teljesülésére:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;
A COVID-19 járvány és a jelenleg zajló ukrán-orosz háború következtében a nyersanyagok ára előre 
nem látható módon, jelentősen emelkedett, amelyre erősítöleg hat a jelenleg gyenge forint árfolyam is, 
mely a hazai termelők esetében az exportra történő termelési hajlandóságot erősíti a hazai piac ellátása 
helyett. Ezen körülmények bizonyos termékek esetében termékhiányt okoznak, amely tovább hajtja 
felfelé a termékek árát. Gazdasági előrejelzések szerint az infláció mértéke az év hátralévő részében 
tovább fog emelkedni. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett 20-30%-os infláció az élelemiszerek és a 
bérek vonatkozásában a szolgáltatási szerződés aláírásakor sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő 
számára nem volt előre látható.
eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

A módosítás révén a szolgáltatási szerződésben kizárólag az egységárak módosulnak; a szolgáltatási 
szerződés általános jellegét vagy bármely, a szolgáltatási szerződés jellegével kapcsolatos rendelkezés 
megváltoztatására nem kerül sor a szerződésmódosítás eredményeként.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem 
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére 
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szolgáltatási szerződés nettó egységárakat tartalmazó 
1. sz. mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szolgáltatási szerződés többi pontjának változatlanul 
hagyása mellett, 2022. szeptember 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 
jelen szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szolgáltatási szerződés ellenértéke nettó 159.703.504 Ft-ról nettó 173 772 768 
Ft-ra emelkedik.. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2. szerződésmódosítással nem éri el 
az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 50%-át.
3 ./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.



Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban - melyből 3 példány a Megrendelőt, l példány a Vállalkozót illeti - a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének 184/2022. (VI.23.) számú 
határozata alapján.

Budapest. 2022. ^jy/bbónap ...Sí.. nap

Megrendelő /<
Budapest Főváros Vili, kerület józsefvárosi 

Önkormányzatba 
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Budapest, 2022,<íí|^.......................

U
....... ./O#........A..b\

■ / Æ
dr. Sajto'st^illa 1

jegyzők Íz

Pénzügyileg ellenjegyzéitu Budapest, 2022...............

í- ( \ í'\
él

Hörich Szilvia /
gazdasági -vezető 5y/

Budapest, 2022.öb hónapi ÄHo«Caf.rf
Z

/ Vállalkozó 07'0i503820-00l0üß06

FoodHost Catering Vendéglátó és 
Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

r ' V1



ÓVODA adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 224 400 82,51 18 515 244 151,87 34 079 628
Ebéd 224 400 234,38 52 594 872 432,88 97 138 272
Uzsonna 224 400 82,51 18 515 244 151,87 34 079 628
Tízórai sertés mentes diétás 
és egyéb diétás

8 800 102,84 904 992 190,13 1 673 144

Ebéd sertés mentes diétás és 
egyéb diétás

8 800 292,97 2 578 136 541,70 4 766 960

Uzsonna sertés mentes 
diétás és egyéb diétás

8 800 102,84 904 992 190,13 1 673 144

Felnőtt dolgozói ebéd 440 444,84 195 730 822,71 361 992
Összesített eladási ár (nettó 
Ft)

173 772 768

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.
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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1.rész

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

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint megrendelő (továbbiakban a 
„Megrendelő")

másrészről az

Székhely:
Adószám:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
15735715-2-42

Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
Törzskönyvi azonosító szám: 735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András polgármester

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft., mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó")
Székhely: 2119 Pécei, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám:
Bankszámla száma:
Képviseletében aláír:

13-09-155042
12020407-01503820-00100006 
Csézli András Bence ügyvezető

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIil. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást kezdeményezett az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Kbt. 81. § 
alapján 3 részajánlati körben EKR001130092020 számon. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (111.18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének 1. részben.

1. Szerződés tárgya

1.1 A Szerződés tárgya Megrendelő ellátási kötelezettségébe tartozó intézményekben, az l.részben: Óvoda 12 
különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben (azaz az 2. mellékletben felsorolt, Megrendelő 
fenntartásában vagy működtetésében lévő, az elnyert rész szerinti óvodák, a továbbiakban együtt: Intézmények) az 
adott részben meghatározott, eltérő korcsoportoknak (óvodások, alkalmazottak) közétkeztetés biztosítása a 
Vállalkozó által üzemeltetett főzőkonyháról kiszállított módon jelen szerződés 3. pontjában foglalt részletszabályok 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Felek jelen szerződés szövegezése során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban Rendelet) 2. §-a szerint használja a fogalmakat, a szerződés 
aláírásának napján hatályos szöveg szerint.

Felek rögzítik, hogy a Rendelet érdemi módosulását illetve hatályon kívül helyezését és új, azonos tárgyú rendelet 
hatályba lépését olyan Felek által előre nem látható körülménynek tekintik, amely adott esetben alapot adhat a 
Kbt. 141. § (4) c) ca) alpontjának alkalmazásával történő szerződésmódosításra.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az ajánlati dokumentációban feltüntetett adagszámokon 
felül részenként és éves átlagban további 15%-nak megfelelő adagot megrendelni a megrendeléskor érvényes áron 
(opció).

1.2 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja a szolgáltatás szerződés- és jogszabályszerű teljesítését, 
jelen szerződés teljes teljesítési időszaka alatt.

1.3 Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és élelmiszeranyag szükségleteire 
tekintettel, az egyes korcsoportok szükségleteit és étkezési sajátosságait figyelembe véve, a közétkeztetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok és ajánlások alapján köteles eljárni, különös tekintettel a Rendeletre.



1.4 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a főzőkonyhája működtetéséhez szükséges teljeskörű 
hatósági engedélyeket beszerezte, majd gondoskodik ezek folyamatos biztosításáról, megújításáról.

1.5 Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. Szerződés hatálya és megszűnése

2.1 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.

Felek erről 6 hónappal a szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

2.2 A Szerződés megszűnik

a.) határozott idő lejártával,

b.) rendes felmondással,

c.) rendkívüli felmondással.

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

2.4 Jelen szerződést bármelyik Fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a másik fél a jelen 
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.

2.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megrendelő vagy Vállalkozó fizetésképtelenné 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 az élelmiszerbiztonsági előírásokat;

Amennyiben Vállalkozó képviselője és a Megrendelő által kijelölt személyek egyhangúan étkezésre 
alkalmatlannak tartják az ételt (mely tényt jegyzőkönyvben rögzítenek),

Vállalkozó részenként számítva egy hónapon belül legalább három esetben bármely feladatellátási 
helyre vonatkozóan 4.2.1 szerinti késedelembe esik.

Amennyiben szakhatóság a Vállalkozó főzőkonyhájának működésével kapcsolatosan korlátozó vagy 
felfüggesztő határozatot hoz.

2.6 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.

3. Szolgáltatások (Gyermek-, diák-, szociális- és alkalmazotti étkeztetés), Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori sajátosságoknak 
megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.

3.2 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 a Közbeszerzési Dokumentumok 4. fejezetében részletezettek szerint.

Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény 
esetén törekszik arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő 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.

3.3 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. 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.

3.4 Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet, 
a számított változatossági mutató feltüntetésével, 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 jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll 
rendelkezésére.

Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 munkanappal előbb kell 
átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Vállalkozó a Megrendelő 
észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a teljesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik 
észrevétel, az étlapot elfogadottnak kell tekinteni.

Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel történő egyeztetés és 
annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdekében, hogy Megrendelő véleménye is 
figyelembevételre kerüljön. 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.

3.5 Vállalkozó köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik leves, összeállítani. 
Felek rögzítik, hogy az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.

3.6 Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.

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

- Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, 
lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

- 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.

3.7 Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe a Vállalkozó feladata és költsége.

3.8 Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállítójárművel biztosítani, 
illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe 
csomagolni az ételeket.

3.9 Vállalkozónak különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek higiéniájára. A meleg ételek 
szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények 
biztosítása alapkövetelmény.

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

3.11 Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő Intézményi tálalókonyháin történik, 2 példányban 
elkészített ételkísérő lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval (például: szállítólevél, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása 
megtörténik, továbbá mind mennyiségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre 
kerülhetnek. Megrendelő köteles intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosítani. 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.

3.12 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.

3.13 Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna: 6.15-7.00 óráig
ebéd: 10.00-11.00 óráig
vacsora: ebéddel egy időben



3.14 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. 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/feladatelllátási hely/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.

3.15 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.

3.16 Vállalkozó köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállításáról és szakszerű 
kezeléséről. 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 +3O°C-ot, egyébként pedig heti három 
alkalommal, a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.

3.17 Jelen 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.

3.18 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a Vállalkozó által 
szolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.

3.19 Megrendelő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését Vállakozó képviselőjének 
kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat a Vállalkozó munkafolyamatainak akadályozásával.

3.20 A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét, a teljesítés menetét, az alkalmazott eszközöket, 
az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos - pl. nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivélelezési, 
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 is 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.

3.21 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 ekkor érvényesíthetők. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő akár független külső akkreditált 
szervezet bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.

3.22 A Vállalkozó a jelen szerződés 1. mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a 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.

3.23 A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatban nevesítetten meg nem jelölt alváilalkozó(k)at a Kbt. 138. 
§ (3) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a Vállalkozó, 
továbbá a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
további alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (4. sz. melléklet).

3.24 Az alvállalkozó bejelentésekor Vállalkozónak meg kell adnia az alábbi információkat:
alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám, és adott esetben cégjegyzékszám)

alvallalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobiltelefonszám, adott esetben telefonszám es 
íaxszám)

alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személy(ek) megnevezése.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelő szerződésben rögzített 
kapcsolattartóját tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésében közölt adatainak változásáról.

..



A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

3.25 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése 
alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók/közremú'ködők 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.

3.26 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 a 3. mellékletben külön is felsorolt, 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 a Vállalkozó 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 a Megrendelő szűkítette 
az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3.27 Vállalkozó köteles köteles a teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben felsorolt, az alkalmasság igazolásához valamint 
az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakembereket a szerződés teljes időtartama alatt, 
és a személyükben bekövetkező változásról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az alkalmasság igazolásához és 
az értékelésnél figyelembe vett többlettapasztalatot biztosító személy bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más, ha velük folyamatosan biztosítható legalább ugyanolyan mértékű többlettapasztalat, mint 
amelyet Vállalkozó ajánlatában bemutatott és Megrendelő értékelt. Az Ajánlatban szereplő alkalmasság 
igazolásában és értékeléshez töblettapasztalat biztosításaként bemutatott személy helyett más személy 
teljesítésbe történő bevonásáról Megrendelőt az ajánlatban szereplő formaságokkal azonos módon (szakmai 
önéletrajz stb.) haladéktalanul éresíteni kell.

3.28 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamennyi szolgáltatást köteles képzett és gyakorlati, szakmai 
tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni. A jelen szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő 
alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.

3.29 A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak megszegésével, illetve egyéb károkozó magatartásával a jelen 
szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a károsultnak a Vállalkozó felelősséggel tartozik. A 
felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói kötelezettségre, amely Vállalkozót a jelen szerződés alapján terheli és 
ez alapján a Vállalkozó felel az általa a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek 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. 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.

4. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.1 . Fizetési feltételek

4.1.1 A Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő szerződésszerű elvégzéséért 
szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj a Vállalkozó nettó egységárait tartalmazó, jelen szerződés 1. sz. 
melléklete (Ajánlat) alapján kerül a tényleges, szerződésszerű teljesítés alapján meghatározásra. A Vállalkozó a 
nettó egységárait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok figyelembevételével alakította 
ki. A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt 
minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével emelhető. A 
Vállalkozó az áremelésre vonatkozó kérelmét először 2022. április 1. napjáig, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év április 1. napjáig jogosult benyújtani a Megrendelőhöz. A Vállalkozó a Megrendelő 30 
napon belül közölt jóváhagyása esetében érvényesítheti a jelen pontban rögzített áremelést.

4.1.2 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 (Ptk. 6:130§ (1) szerint). A 
szabályszerű számla melléklete az aláírt teljesítési igazolás.
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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 teljesítésigazolás 
szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kerül kiállításra.

4.1.3 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi el. A szolgáltatási díj 
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.

4.2 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.2.1 Késedelmi kötbér’.

A Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3.16. 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 25 %-a szorozva a késedelmesen szállított adagok 
számával.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles

a.) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában 
előírt - átadási időpontját követő 60. perctől,

b.) a felsős és középiskolában ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában előírt
átadási időpontját követő 120. perctől,

helyettesítő hideg élelmet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti energiatartalmát 
biztosítva egy-egy főre, a Rendeletben 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.

A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem napja.

4.2.2 Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik fél az előírásoknak és a 
szerződésben foglaltaknak nem megfelelőnek ítéli meg az ételt, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére 
kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. A kötbér megfizetése nem zárja ki Megrendelő 
szavatossági igényének érvényesítését.

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 25 %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával.

A kötbér a fenti (ételt alkalmatlanná minősítő) megállapítás, illetve a kifogás közlésével válik esedékessé.

4.2.3 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 50 %-a 
szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával.

A meghiúsulási kötbér a teljesítés elmaradásának napján válik esedékessé.

Megrendelő a kötbér, illetve kártérítésre irányuló fizetési igényét a Vállalkozóval szemben fizetési felszólítás 
alapján érvényesíti (30 napos fizetési határidővel). Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 
munkanapon belül a Vállalkozó magát ki nem menti (bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott érdemi 
nyilatkozattal), akkor a megrendelői követelés elismertnek - és a Kbt. 135.§ (6) bekezdésben rögzített feltételek 
bekövetkezése esetén- beszámíthatónak minősül.

5. Vegyes rendelkezések



5.1 A Kbt. 136. § -ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy

a.) 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;

b.) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti.

Az 5.1. pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülnek külön-külön is.

5.2 A Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi adottsága, valamint a 
jövőben esetlegesen kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet fennállása alatt, a szerződés teljesítése során az 
átlagosnál nagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk.

5.3 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.

5.4 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen 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.

5.5 A Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, 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.

5.6 A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat/közreműködőket 
titoktartási kötelezettség terheli a jelen 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, intézménye hivatali, üzleti 
vagy egyéb titkait sértené.

5.7 A jelen 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.

5.8 A jelen szerződés kizárólag írásban, a Kbt.-vei összhangban módosítható.

5.9 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 50. § (la) bekezdése, és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) 1. pontja alapján Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a változásokat a Megrendelőnek bejelenteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

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

5.11 A felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a területileg illetékes 
bíróság kizárólagosságát kötik ki.

5.12 Jelen szerződés értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást fogadják el:

az előzményi közbeszerzési eljárás során Megrendelő által kibocsátott közbeszerzési dokumentumok

Vállalkozó nyertes ajánlata

Szerződés teljesítése során felek által tett érvényes jognyilatkozatok.

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

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt....példányban a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá.
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1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata





Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: FoodHost Catering Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

AJÁNLAT

„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a 

közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben”

1. részajánlat

Adószám: 23854996-2-13
Bank: 12O2oio7-oSoS^

Pécel, 2020. december 11.



1/A. számú melléklet

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐIRT EGYEB NYILATKOZÁTOK, IGAZOLÁSOK

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, részenként (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 » «1 II >

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

----- ..

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK i

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

—

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. §]. - 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 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. j )
A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírási | 
címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi

; dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, illetve
I bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot. caterwg kú,

... ....... . .... .. ...... ’ ......... . ....... ........ .. ... " '
r Adószám: 23854995-2-13

Cégj.: 13-59-155042
B°nk: 12020407-01503820-0010000«



Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - ËKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével
Szakmai önéletrajz
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő kíímavédelmi intézkedési 
tervét megismerte 

FoodHost Catering Kft» 
2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

Adószám: 23854996-2-13
Cégj.: 13-09-155042

Sank: 12O2O4O7-O1503B2O-O01O0006
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Előszerződés

amely létrejött egyrészről

a FoodHost Catering Kft.
székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
adószám: 23854996-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-155042
mint megbízó (megbízó)

másrészről

a VINCZE PROFI TÁL Kft.
székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 7.
adószám: 11069643-2-05
cégjegyzékszám: 05-09-002940
mint megbízott (megbízott, együttesen felek) között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel

Szerződő Felek rögzítik, hogy megbízó ajánlattevőként indul Józsefváros Önkormányzat 
(1082 Budapest, Baross u. 63-27.), mint ajánlatkérő által lefolytatandó "Intézményi 
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális 
intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben" tárgyú EKR001130092020 
azonosítás számú közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), 
amely alapján ajánlatot nyújt be.

1. A pályázati felhívás 1II.1.4) M.l. pontja alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, amennyiben az ajánlati felhívás feladása napjától 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 minimum 1 
szerződést minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, és a 
szolgáltatás bármely egybefüggő 12 hónapja alatt összesen legalább:
1. rész. 50.000 normál ebédadag és 3.000 diétás adag;
2. rész: 150.000 normál ebédadag és 3.000 diétás adag;
3. rész: 15.000 normál ebédadag és 1.500 diétás ebédadag került előállításra, 

illetőleg szállításra.

2. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a pályázati felhívásban megjelölt feltételekkel 
rendelkező referenciával.

3. Megbízott kijelenti, hogy ezen kapacitásait megbízó rendelkezésére bocsátja, hogy a 
fent megjelölt közbeszerzési eljáráson sikeresen indulhasson. Kft,6< J 2H9Pecel, Mátyás király-tér7

AdóSjám: 23854996-2-13 
Cég^ 13-09-155042

r— Bank; 120^407-01503820-00100006



4. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés időtartama alatt 
folyamatosan megfelel és a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak.

5. Megbízott VINCZE PROFI TÁL Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.] képviseletében 
Vincze József ügyvezető meghatalmazza a Megbízó FoodHost Catering Kft. (2119 Pécel, 
Mátyás király tér 7.) ajánlattevő képviseletében Csézli András Bence ügyvezetőt, hogy a 
közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok megtételekor valamint az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a VINCZE PROFI TÁL Kft. 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.) képviseletében eljárjon.

6. Felek megállapodnak, hogy az együttműködés részleteiről legkésőbb a közbeszerzési 
eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésének napja előtt, írásban 
állapodnak meg.

7, Felek kijelentik, hogy a fenti előszerződés, mint akaratukkal egyezőt kötötték meg.

8. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadóak.

Pécel, 2020. december 15.
FoodHcsí Catering Kft
2119 Pécel, Mátyás király*tér 7

Adószám: 23854995-2-13
Cégj.: 13-09-155042 

öank: 12020407-01503820-00100006

Csézli András Bence 
FoodHost Catering Kft. 

ügyvezető igazgató

?oociHost Catering Krt.
2119 récéi, Mátyás király tér 7.

Adószám: 23854996.2 13
Cégj : 13-09-155042

Sank: 12O2G4O7-O15O382O 00100006 
/



ALÂÎRÂS*MINTA

A társaság cégneve:

VINCZE PROFI TÁL Kereskedelmi Vendéglátóipar! és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:

VINCZE PROFI TÁL Kft.

A társaság székhelye:

3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 7.

A társaság képviseletére jogosult:

Vincze József 
an.: Turkovics Anna 

szül.: Mezőcsát, 1961.11.24. 
3519 Miskolc, Mérnök utca 2. 

ügy vezető

A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosult ügyvezető a társaság 
cégnevéhez a saját névaláírását csatolja önállóan.
Alulírott dr. Juhász Viktor ügyvéd (3700 Kazincbarcika, Csalogány utca 77. alatti székhelyű 
ügyvéd) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Miskolcon 2020. március 20. napján Vincze József,
an.:
magát

szám alatti lakos - aki 
számú személyazonosító igazolvánnyal igazolta - előttem saját kezűleg írta alá.

_ ____ _ ______ ____ _______ _
A jelen «táfrás-Easuál

Miskolcon 202c. március hó za napján aaerkesztertetQ és - az

FoodHost Catering Kft.
2119 PécoL Mátyás kkáiy tér 7.

Adószám: 23854996-2-13 
Cégj.: 13-09-155042 

Bank: 12020407-01503820-00100006

dnjuháaz Viktor 
KÁSZtifc^

aláírást követően '

■

R H .V «X
3700 K»«>ncbardkat Csalogány utc» 77- alatti

. ügyvéd ■ .
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Szakmai tapasztalat összesen: 83 hónap

Az előírt minimum alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat 47 hónap3

Alulírott Gutori Tamás 4ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy mint a(z) 
FoodHost Catering Kft.5 ajánlattevő jelen eljárásban történő nyertesség esetén, a Budapest 
Főváros VHL kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint ajánlatkérő áltat megindított 
„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében személyesen részt 
veszek.

Kijelentem továbbá, hogy a fent hivatkozott szerződés teljesítésében képes vagyok részt 
venni, és dolgozni kívánok a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és ezen időszakra 
vonatkozóan nincs más olyan kötelezettségem, amelyek az e szerződésben való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt; Péce!, 2020. december 11.

szakember saját kezű aláírása

Mátyás Mrály tér 7.
Adószám: 238S4BS6-2-13

3 . , ,£égj.i 23-09-155042

3 az előírt alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat hónapban megadva, mely 
megegyezik a felolvasólapon szereplő adattall

4 A szakember neve
5 az ajánlattevő neve
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2020.12.16. Tranzakció adatai

Könyvelt tétel

Számlatulajdonos: FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Forrásszámla: 12020407-01503820-00100006

Típus: Elektronikus forint átutalás

Könyvelés napja: 2020.12.16, szerda

Értéknap: 2020.12.16, szerda

Azonosító; GNK20L0000619769

Összeg: -1 000 000,00 HUF

Tranzakciós partner: Józsefvárosi Önkormányzat
117840091550800900000000

Közlemény: Közétkeztetés 1. rész - ajánlati b
íztosíték

Nyomtatás Bezár

kószám: 23854996-2-13 

12020407^^

https7/direktnet.raiftBisen.hu/cgi-bin/rai/direktnet/accourits/joumalPopup.jsp?BV_SessionlD’’@@@@1511280596.1608113691@@@@&BV_En... 1/1



NYILATKOZAT 
klímavédelmi intézkedési terv megismeréséről

Alulírott Csézli András Bence, mint a(z) FoodHost Catering Kft. (székhely: 2119 Pécel, 
Mátyás király tér 7.) ajánlattevő szervezet képviselője a Budapest Főváros Vllk 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az „Intézményi 
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi 
intézkedési tervét megismertük.

Keltezés: Pécel, 2020.december 11
FoodHost Catering Kft.
2119 Pécei, Mátyás király tér 7.

Adószám: 23854996-2-13
Cég).: 13-09-155042

Bank: 12020407-01503820-00100006

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása)



2. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok

óh





BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082 BUDAPEST, BAROSS U. 63-67.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

AZ

„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 

részajánlati körben”

tárgyú

KBT. MÁSODIK RÉSZ, 
UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2020.



[ ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

A Budapest Főváros Vili, 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 Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 1 4592527
Fax: +36 1 3036696
Honlap: http://jozsefvaros.hu
E-mail: kozbeszerzes@jozsefvaros.hu

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a 257/2018. (XII. 18.) Korm. 
rendelet 21. § (10) bekezdése alapján):
Név: dr. Lukács Andrea 00163

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

4. Fejezet: Műszaki leírás és Szerződés tervezet (külön fejezetben a szerződés tervezet)

2

http://jozsefvaros.hu
mailto:kozbeszerzes@jozsefvaros.hu


1 . FEJEZET

 AJÁNLATI FELHÍVÁS 

Az ajánlati felhívás az alábbi linken található:

https://ekr.qov.hu

3 \( h . y r *—

https://ekr.qov.hu


2 .FEJEZET ’ ' “ ...........“
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK, AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1 ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK ~

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 és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
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) és (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 és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a szolgáltatás egy részére vonatkozóan (ajánlattevő), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, 
sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, 
és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1.6. A közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével és 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 és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével, az Ajánlatkérő és 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 
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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
• Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az 

űrlapon jelölni, hogy „A nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.")
• Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

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

• Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

• Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
• Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

• Nyilatkozat üzleti titokról

• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

2.7. .Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)

2.8. 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)töl írásos felhatalmazást kaptak.

2.9. 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. A cégkivonatban szereplő 
kötelezettségvállalók esetében: aláírási címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az 
ajánlat valamennyi dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, 
illetve bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot.

2.10. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I.30.). számú 
határozatával elfogadta a Józsefvárosi Klímaíntézkedési tervet. A terv 1. Az 
Önkormányzat Intézményeinek és Gazdasági társaságainak Konkrét Intézkedési 
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Terve fejezetének 1.5. pontja alapján a közbeszerzési és beszerzési eljárás 
lefolytatása során az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önkormányzat 
klímavédelmi intézkedési tervét ismerik.
Az intézkedési terv elérhető:
https://jozsetvaros.hu/tu_dokumentumok/6508_20200130javaslat_klimavedelmijnt  
ezkedesi_terv.pdf

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

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

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

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.

[ÏÏ.ÂZÀJÆ ~ "
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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. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat, a bírálatot csak az 
értékelési szempont szerint legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb 
ajánlattevő vonatkozásában végzi el részenként.

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

6.3. A Kbt. 69. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak 
figyelembevétele mellett 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 a Kbt. 81. § (5) bekezdésében 
foglaltak figyelembevétele mellett 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 és az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza. 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az 
ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szerelőt von be az eljárásba és a 
hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.



7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ~

A felolvasólapon a mennyiségi, számszerűsíthető adatokat lehet feltüntetni.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelés 
szempont (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli a felhívásban megadottak szerint.

❖ Minőségi szempontok:

1. M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezetö többlet tapasztalata 
(egész hónap, 0-36 hónap) Súlyszám: 7

2. M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata (egész 
hónap, 0-36 hónap) Súlyszám: 6

3. M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata (egész 
hónap, 0-36 hónap) Súlyszám 7

<* Ár szempont: Ajánlati ár nettó HUF Súlyszám: 80

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

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági észszerüséggel Összeegyeztethetőnek az indokolást.

> Ár szempont

> Ajánlati ár nettó HUF: sűlyszám: 80

Ajánlati ár, módszer: a csatolt ártábla kitöltésével.

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

kitöltött ártáblázatban szereplő Összesített eladási ár (nettó Ft)) tartalmazza, amelyet a 

Felolvasólapon kell 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)

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:



> M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezető többlet tapasztalata 
(0-36 egész hónap) Súlyszám: 7

> M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata (0-36 
egész hónap) Súlyszám: 6

> M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata (0-36 
egész hónap) Súlyszám 7

Értékelése: arányosítás két szélső érték között:

Név: M.2.1, alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezető többlet 
tapasztalata (egész hónap) Súlyszám: 7

Név: M 2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata 
(egész hónap) Súlyszám: 6

Név: M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata 
(egész hónap) Súlyszám 7

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 (alkalmassági feltételként előírt) 
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!

A szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlattal együtt csatolni kell, mivel az 
értékelés során ajánlatkérő az önéletrajzból ellenőrzi a felolvasólapon megadott 
adatot.

Értékelés módszere: Arányosítás két szélső érték között:

azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (0 
hónap többlet szakmai tapasztalat) 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:

Pvízsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - 
Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
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Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Aleg kedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (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;

A szakember - a 2-4. értékelési részszempont vonatkozásában releváns - szakmai 
tapasztalatát illetően a felolvasólapon feltüntetett és a szakmai önéletrajzból 
megállapítható mértékének összhangban kell lennie!
Ajánlatkérő a fentiek szerint kiszámított súlyozott pontokat részajánlatonként összesíti, és 

az az ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat, amelynek az összesített 

súlyozott összpontszáma a legmagasabb. Amennyiben több ajánlat összesített 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, aláírva, részenként kell benyújtani.

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

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

• Ajánlattevő nem nyújt be részletes ártáblázatot, vagy Ajánlattevő a Kbt. 71. § 
(8) bekezdése alapján jelentős módosítást hajt végre, ami hiánypótlással nem 
korrigálható.

• Ajánlattevőnek az ártáblázatban szereplő valamennyi tételre / sorra ajánlatot 
kell adnia, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.



Érvénytelen ajánlattevő ajánlata, ha egy tételre / sorra ,,0”-s ajánlatot tesz, ha az 
adott sort ! cellát kitöltetlenül hagyja.

• Egy adott részen belül valamennyi sor beárazása kötelező! A kitöltetlen sorok 
/ cellák az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!

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 és illetékek, utazási, nyomtatási, kommunikációs és szállásköltség stb.

A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 1. napjától, továbbá ezt követően a 
szerződés időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közzétett 
közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció mértékének megfelelően (előző évi átlagos 
fogyasztói árindex) emelhető (bővebben a szerződésben).

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az árnak 
tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díját, költségét is.

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 és 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.

^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.

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.
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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

Munkajogi:

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-foo@pm.qov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkavedelem-info@nqm.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.feluqveleti-foo@pm.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-maíl: nav kozpont@nav.oov.hu

Környezetvédelmi:

Agrárminisztérium
Környezetügyért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest, Pf. 1.
Telefon:+36 (1)795 2000
Telefax: +36 (1) 795 0200
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E-mail: info@fm.qov.hu

Szociális:

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

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

1036 Budapest, Váradí u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: +36(1)323-3600
fax: +36(1)323-3602
E-mail: munkauqvi.ellenorzes@mvmu.bfkh.qov.hu,
munkavedelem.munkauqy@mvmu.bfkh.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: 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: orszaqoszoldhatosaq@pest.qov.hu

Szociális:
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály;
Szociális és Gyámügyi Osztály
1035 Budapest, Váradi utca 15.
Tel.:+36 (1)896-0468
Telefax: +36(1)237-4879
E-mail: qyamhivatal.budapest@bfkh.gov.hu
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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, 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 III, rész „A" szakasza 1. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pont III, rész „A” szakasza 2. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ac) pont III, rész „A” szakasza 3. pont

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

Kbt 62. § (1) bekezdés ae) pont HL rész „A” szakasza 5. pont

Kbt 62. § (1) bekezdés af) pont III, rész „A” szakasza 6. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ag) pont HL rész „D” szakasza

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont HL rész „B” szakasz

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont HL rész „C” szakasz 1-5. pontja

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont HL rész „D” szakasza



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

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont III, 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 eljárás során

Kbt. 62. § (1) bekezdés íb) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdésj) pont

Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

///. rész„C” szakasz 10. dl pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont
III, rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1) bekezdés ke) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés I) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont III. rész^C” szakasz 8-9. pontja

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

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont

III, rész „D” szakasza

III, rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pont

Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pont

III. rész„A” szakasza

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

III, rész „A” szakasza

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

10.4. Tisztán nemzeti kizárási okok (melyekről a III. 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.

[íf ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR 'i
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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.

12. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amit az 
ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint; 2. 
rész esetében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint; 3. rész esetében 500.000,-, azaz 
ötszázezer forint.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az 
ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot a fenti határidőben és megfelelő mértékben 
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.

Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok 
egyikén:

- az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11784009-15508009 számú fizetési 
számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy 
átutalással. Átutalás esetén közleményként a „Közétkeztetés....rész1 - ajánlati 
biztosíték” - szöveget szükséges megjelölni (ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés 
dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának),

- feltétel nélküli, visszavonhatatlan, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezesség vállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- befizetést/átutalást igazoló dokumentum,
- garancia biztosításával való teljesítés esetén az eredeti garancialevél pdf 

formátumban, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló 
eredeti dokumentum,

- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvény pdf 
formátumban.

A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának vagy készfizető 
kezességvállalást tartalmazó levélnek, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított, 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

■ feltétel nélkülinek, visszavonhatatlannak kell lennie és a kiállítónak vállalnia kell, hogy 
Ajánlatkérő első írásbeli felszólítására, anélkül, hogy Ajánlatkérőnek kérését

1 Közlemény rovatba: az ajánlatta! érintett rész száma feltüntetendő. A biztosíték részenként külön-külön 
igazolandó.

í
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igazolnia vagy indokolnia kellene, Ajánlatkérő kérése kézhezvételétől számított 8 
banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet;

• Ajánlatkérő megnevezése és székhelye: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

• ajánlattevő megnevezése és székhelye (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők 
neve és székhelye, valamint a biztosítékot rendelkezésre bocsátó ajánlattevö(k) neve 
és székhelye)

■ a kiállító pénzügyi intézmény vagy biztosító neve és székhelye;
• az eljárás tárgya: „Közétkeztetés”;
■ a biztosíték/ pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség összege;
■ a biztosíték/ pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség érvényességének kezdő időpontja, valamint lejártának időpontja.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását ajánlattevő köteles ajánlatához 
csatolnia. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek 
lennie.

A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

[A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdése szerint:
„(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt 

okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 
igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - 
ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási 
helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok 

szerint megfelelően aláírja,
e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű 

ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá 
vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, 
és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott 
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, 
vagy

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött 
létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító 
személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására 
egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; 
továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást 
elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az 
okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább 
fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el. ']
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Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés 
megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati 
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati 
kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően 
nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer 
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről 
történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az 
ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja 
rendelkezésre.

■ / ♦♦♦ ■■
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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 űrlap 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 elektronikus űrlap 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 és 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:

® Felolvasólap
• Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az 

űrlapon jelölni, hogy „A nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.”)

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

® Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ke) alpontja tekintetében

® Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

® Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

® Nyilatkozat a Kbt 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
20



• Nyilatkozat üzleti titokról

• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában
• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Äz 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- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
VONATKOZÁSÁBAN

AZ AJANLATI FELHÍVÁSBAN ELŐIRT EGŸEB NYILATKOZATOK,TgÁZÖLASÖK

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, részenként (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
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÂSOK
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 és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzés! nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. §]. - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével

í

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely Î
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások

| rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
j (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, 
A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírási 
címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi 
dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, illetve

: bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot  _
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Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) __ _______ ...
Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

------------ - ——

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével
Szakmai önéletrajz
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi intézkedési 
tervét megismerte
Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
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 ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK

Kbt. 62. § (1 ) bekezdés kb) pont szerinti nyilatkozat - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

Kbt. 62. § (1 ) bekezdés ke) pont szerinti nyilatkozat - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap 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) és 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 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 10.§ rendelkezései alapján az adott ajánlattevő 
letelepedése szerint releváns dokumentumok.

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

M.1. A felhívásban előírt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés a) pontja szerinti igazolás
M2A felhívásban előírtba 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
Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról a KBT. 69. § (4)
BEKEZDÉSE SZERINT CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
VONATKOZÁSÁBAN - adott esetben
Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
előírt irat

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUM 
(ADOTT ESETBEN)

^OK
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1. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________ , mint a(z)
________________________________________ (székhely: 
______________________________ ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet2 képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (személyi igazolvány száma: __________ ; született: 
__________ ; anyja neve:__________ ; lakcíme: ) 
személyt, hogy a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint 
Ajánlatkérő által az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 
biztosítása 3 részben” 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 
képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

(meghatalmazott aláírása)

Aláírás:
Név:
Lakcím:

2 Kétjük egyértelműen (pl. aláhúzással) jelölni!
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában3
Alulírott .......................................................................................... mint a(z)
............................................................................................................. (székhely: 
........................................................................................... ) ajánlattevő szervezet 
képviselője a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint
Ajánlatkérő által az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 
biztosítása 3 részben” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot 
teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)4, d)5, e)6, f)7 pontjaiban és 
(2)8 bekezdésében foglalt kizáró okok.

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

képviselő aláírása)

3 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) és 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.

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

5 Ha az ajánlattevő 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 nyilatkozat szükséges.

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

7 Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozat szükséges.

8 Nem természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat szükséges.
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4. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

(MINTA)

....rész

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, 

KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉSEK, ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK

Mettől meddig 
(év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(SZAKMAI TAPASZTALAT13)(Lehetőleg kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az 
időben visszafelé

Időtartam

Mettől meddig 
(év hónaptól - év hónapig)

Munkahely/munkáltató 
megnevezése

Ellátott munkakör, pozíció 
megnevezése14

13 A szakmai tapasztalat egyrészt az alkalmasság megítélése szempontjából, másrészt az értékelésnél is 
releváns!

14 Melyből az alkalmasság megléte megállapítható
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Szakmai tapasztalat összesen:............. hónap

Az előírt minimum alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat....... hónap15

Alulírott............................. 16ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

mint a(z) ............................17 ajánlattevő jelen eljárásban történő nyertesség esetén, a
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 

megindított „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 

fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben" 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében 

személyesen részt veszek.

Kijelentem továbbá, hogy a fent hivatkozott szerződés teljesítésében képes vagyok részt 

venni, és dolgozni kívánok a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és ezen időszakra 

vonatkozóan nincs más olyan kötelezettségem, amelyek az e szerződésben való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt: hely, év/hónap/nap

szakember saját kezű aláírása

15 az előirt alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat hónapban megadva, mely megegyezik a 
felolvasólapon szereplő adattal!

16 A szakember neve

17 az ajánlattevő neve
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4. FEJEZET

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS

SZERZŐDÉSTERVEZET (KÜLÖN MELLÉKLETBEN)

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, 
úgy 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

Óvoda 12 különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben összesen:
Ajánlattevő 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.

Tízórai:233.200 adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Ebéd; 233.200 adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Uzsonna: 233.200/ adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Felnőtt dolgozói ebéd: 440 adag/év.

Élelmezési napok száma: 220 nap/év.

Feladatellátási helyek: Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó
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Egyesített Óvoda (1082 Budapest, Tolnai L utca 7-9.)

Tagintézmények 

tagóvodák
Cím

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.

Pitypang Tagóvoda 1087 Bp., Százados u. 14.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani:

- A tízórainak 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, hötartó szállítóedényben kell kiszállítani (csoportos 
tálalóedény), amit Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

2. Adott infrastruktúra
A tevékenység ellátásának helyszínein egy-egy konyhai melegítő-tálaló helyiség áll 
rendelkezésre.
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3. Az óvodás gyermekek között az alábbi százalékban fordul elő élelmiszer érzékeny
ség (becslés):

Laktózmentes: minden étkezésnél 0,5%

Gluténmentes: minden étkezésnél 0,5%

Tejfehérje mentes: minden étkezésnél 0,5%

Liszt érzékeny: minden étkezésnél 0,5%

Tejfehérje és tojás és szója érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Tejfehérje és tojás érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Tejfehérje és szója érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Diétás (diabetikus): minden étkezésnél 0,5%

4. Várható adagszámok szállítási címenként:

VÁRHATÓ ADAGSZÁMOK SZÁLLÍTÁSI CÍMENKÉNT:

Cím Normál napi létszám
Sertés m 

dié
entes diété 
tás napi lél

is és egyéb 
szám

Tízórai Ebéd Uzsonna Tízórai Ebéd Uzsonna
1084 Bp, Tolnai L. u. 7-
9. 67 67 67 4 4 4
1086 Bp, Csobánc u. 5. 70 70 70 0 0 0
1088 Bp, Rákóczi u. 15. 90 90 90 3 3 3
1086 Bp, Dankó u. 31. 60 60 60 2 2 2
1086 Bp, Szűz u. 2. 108 108 108 8 8 8
1081 Bp, Kun u. 3. 56 56 56 2 2 2
1083 Bp, Tömő u. 38/A. 58 58 58 1 1 1
1085 Bp, Somogyi B. u. 
9-15. 94 94 94 4 4 4
1083 Bp, Baross u. 
111/b. 71 71 71 3 3 3
1083 Bp, Baross u. 91. 71 71 71 2 2 2
1089 Bp, Vajda P. u. 
35-37. 107 107 107 3 3 3
1087 Bp, Százados u.
14. 66 66 66 3 3 3
Összesen Óvodák: 1020 1020 1020 40 40 40



2. rész

Általános iskola 7 különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben 
összesen:

Ajánlattevő 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.

a) Általános iskola alsó tagozat
Tízórai: 115 255 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 2 960 adag/év.
Ebéd: 139 120 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 3 330 adag/év.
Uzsonna: 115 255 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 2 960 adag/év.
Felnőtt dolgozói ebéd 185 adag/év.
Élelmezési napok száma: 185 nap/év.
b) Általános iskola felső tagozat
Tízórai: 59 015 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 480 adag/év.
Ebéd: 92 315 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 850 adag/év.
Uzsonna: 59 015 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 480 adag/év.
Felnőtt dolgozói ebéd:185 adag/év.
Élelmezési napok száma: 185 nap/év.

Feladatellátási helyek: BUDAPEST Vili. Kerület JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Álta
lános 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 tér 1.
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.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani:
- A tízórainak és az uzsonnának 6:15-7.00 órára kell a gyerekek rendelkezésére áll

nia 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
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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, hötartó szállítóedénybe (csoportos tálalóedény) szállítsák ki, 
amit Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

2. Adott infrastruktúra
A tevékenység ellátásának helyszínén egy konyhai melegítő-tálaló helyiség, valamint az 
étkeztetés lebonyolítását szükséges ebédlő rendelkezésre áll.
3. Az iskolás gyermekek között az alábbi százalékban fordul elő élelmiszer érzékeny
ség (becslés):
Laktózmentes: minden étkezésnél 0.5%

Gluténmentes: minden étkezésnél 0.5%

Tejfehérje mentes: minden étkezésnél 0,5%

Liszt érzékeny: minden étkezésnél 0,5%

Tejfehérje és tojás és szója érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Tejfehérje és tojás érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Tejfehérje és szója érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Diétás (diabetikus): minden étkezésnél 0,5%

4. Várható adagszámok szállítási címenként:
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3. rész

Szünidei gyermekétkeztetés, gyermekétkeztetés és szociális ellátás:

a) Szünidei gyermekétkeztetés csoportos tálalóedényben kiosztva 2021.-tői

Ajánlattevő napi egyszeri meleg főétkezést (ebéd) biztosít a tanítási szünetekben egy 
feladatellátási helyen általános, illetve középiskolás korú gyermekek részére mele
gen, csoportos kiszerelésben.

Ebéd: 2 600 adag/ év Élelmezési napok száma: 65 nap/év iskolai szünetekben.

Lakatos MenyhértÁlt.lsk. és Gimn. 1086 Bp, Bauer S. u. 6-8.

Az ajánlattevőnek 10:00 és 11:00 között kell az ebédet kiszállítani.

b) Szociális étkeztetés előre csomagolva vagy csoportos tálalóedényben:
Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet biztosít ajánlatkérő által fenntartott szociális intéz
mények ellátottai részére. Ajánlattevő a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelés
ben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény esetén törekszik arra, hogy az ebédet ajánlat
tevő az ajánlatkérő 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.

ba) Munkanapokon: 6 feladatellátási helyen (Idősek Klubjai) dobozolt (sokkolt) adagokban:

Ebéd:

- normál 13 695 adag/év
- diabetikus: 1 494 adag/év
- gyomor-és epekímélö: 498 adag/év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

bb) Munkaszüneti és ünnepnapokra 6 feladatellátási helyen (Idősek Klubjai) dobozolt 
(sokkolt) adagokban a hét utolsó munkanapján kiszállítva:

Ebéd:

- normál 4 408 adag/év
- diabetikus: 348 adag/év
- gyomor-és epekímélö: 232 adag/év 

Élelmezési napok száma: 116 nap/év.

be ) Munkanapokon 1 feladatellátási helyen (Értelmi fogyatékosok napközi otthona) 
csoportos tálalóedénv adagokban:

Ebéd:

3? z/

y f
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- normál 4 482,-adag/év
- diabetikus: 249 adag/év
- gyomor- és epekímélö: 249 adag/ év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

Feladatellátási helyek: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézmé
nyei (1089 Budapest Kőris utca 35.)

1. Napraforgó Idősek Klubja 1089 Bp., Delej u. 34.
2. Ciklámen Idősek Klubja
3. Víg otthon Idősek Klubja____ _
4. Öszikék Idősek Klubja

1081 Bp., II. János Pál pápa tér 17.
1084 Bp., Víg u. 18._____
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.

1. Műszaki specifikáció
Az ajánlattevőnek 10:00-ig kell az ebédet az Idősek klubjai részére kiszállítani a fent 
megjelölt címekre. A klubtagok részére hétvégre is biztosítunk étkezést, ezért a hét utolsó 
munkanapján a hétvégi (szombat, vasárnapi, ünnepnapi) ételadagokat is ki kell szállítani.

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 
azételek szállításához szükséges, az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő 
szállító autóval kell biztosítania.

Az Értelmi fogyatékosok napközis otthonába (ÉNO) az ételt zárható, hötartó 
szállítóedényben kell kiszállítania (csoportos tálalóedény), amit Ajánlattevőnek kell 
biztosítania. Az ÉNO-ba csak hétköznap kell ételt szállítani.

A Klubok helységeibe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a megadott 
címekre.

2. 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 ételt kell biztosítania: diabetikus, illetve gyomor- és 
epekímélő étrendet.

c) Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva, dobozolva (sokkoltan):
Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet, igény szerint hideg vagy meleg vacsora étkezést 
biztosít a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai és alkalmazottai részére.
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Gyermekek átmeneti otthona normál ebéd óvodás - 2 fő.
Gyermekek átmeneti otthona normál ebéd ált. isk. alsó - 4 fö.

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.

Gyermekek Átmeneti Otthona részére az ételeket sokkolt és egyénileg csomagolt 
formában kérjük.

Hétvégi és munkaszüneti napok esetében a kiszállítandó sokkolt ételek pénteken, 
illetve az adott hét utolsó munkanapján szállíthatók.

Feladatellátási hely: Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) 1088 Bp. Szentkirályi u. 15.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ebédet és a vacsorát 11:00 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 étetek 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.

2. Adott infrastruktúra

Az ajánlattevőnek a két fajta diétás ételt kell biztosítania: diabetikus, illetve gyomor- és 
epekímélő étrendet.

d) Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés előre dobozolt (sokkolt) adagokban:

Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet biztosít a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásban részesülők számára. Ajánlattevő a szolgáltatást 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. 
Ajánlattevő feladata az étel házhozszállítása is.

Házhoz szállítás esetén a teljesítés helye az ajánlatkérő gondozásában álló személyek 
lakóhelyének bejárati ajtaja az ajánlatkérő által utcák szerint megadott címlista alapján.
Házhoz szállítás esetén ajánlatkérő vállalja, hogy a szolgáltatási napot megelőző utolsó

'■ ■ 39

4©



munkanapig átadja az aktuális címlistát az ajánlattevőnek.

da) Munkanapokon:

ebéd:

- normál: 42 330,-adag/év
- diabetikus: 5 976 adag/év
- gyomor- és epekímélő: 1 245 adag/ év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

db) Munkaszüneti és ünnepnapokon:

ebéd:

- normál: 16 820,- adag/ év
- diabetikus: 2 320 adag/év
- gyomor, és epekímélő: 464 adag/ év

Élelmezési napok száma: 116 nap/év.

Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés (központi címe:1089 Bp.. Orczy út 41.)

1. Műszaki specifikáció
Az ajánlattevőnek 11:00 óráig kell az ebédet előre megadott címekre kiszállítani. Az 
ajánlattevő ajánlatkérőtől 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. Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás dijait, költségeit 
is.
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Valamennyi rész vonatkozásában:

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 
plusz 15%/év eltérés, mint megrendelés várható (opció).

Ajánlattevőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy az étkeztetés gazdaságos, 
ésszerű, a pazarlást minimális szintre szorító legyen.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori 
sajátosságoknak megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.
Ajánlattevő szolgáltatását valamennyi rész tekintetében a hatályos jogszabályok alapján, 
különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján köteles végezni. Az aján
lattevőnek be kell tartania a szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és tűzvédelmi, 
továbbá veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a járványügyi előírá
sokat.
Ajánlattevő igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás gyerme
kek esetében az alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a speciális diéta
igény esetén pedig, egyeztetést követően az ajánlattevő igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani tudja. Ajánlattevőnek minden, szak
orvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás 
étrendet kell biztosítani. A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használ
ható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.
Ajánlattevő a tárgyhavi étlaptervezetet, a számított változatossági mutató feltüntetésével, 
két héttel a tárgyhónapot megelőzően megküldi ajánlatkérőnek, illetve a szolgáltatás meg
kezdésekor ajánlattevő haladéktalanul küldi meg. Ajánlatkérő a tárgyhónapot megelőző hó
nap 25. napjáig jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet 
az ajánlattevőnek, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll rendel
kezésére.
Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgy
havi étlaptervezetet, a számított változatossági mutató feltüntetésével, két héttel a tárgyhó
napot megelőzően megküldi Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás megkezdésekor Vállal
kozó haladéktalanul küldi meg. Megrendelő a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig 
jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet a Vállalkozó
nak, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll rendelkezésére.
Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 mun
kanappal előbb kell átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevé
teleket tehet. Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a tel
jesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik észrevétel, az étlapot elfogadottnak 
kell tekinteni.

Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel tör
ténő egyeztetés és annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdeké
ben, hogy Megrendelő véleménye is figyelembevételre kerüljön. 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
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a módosított étlap kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően meg
történjen.
Ajánlattevő köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik 
leves, összeállítani. Az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.
Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.
Az ajánlatkérő 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

• Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig 
történhet, lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

• 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 az ajánlatkérő intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a megadott 
címre ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlattevő köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállító- 
jármüvet biztosítani, illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtlenít
hető hőtartó ételszállító edényzetbe csomagolni az ételeket.
Diétás ételeket ajánlattevő köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén ajánlat
tevő köteles egyszer használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az ételeket.
Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, az ajánlatkérő intézményi tálalókonyháin tör
ténik, 2 példányban elkészített ételkísérö lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval 
(például: szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a 
minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása megtörténik, továbbá mind mennyi
ségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre kerülhetnek. 
Ajánlatkérő Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafönök vagy 
megbízottja) biztosít. Mennyiségi vagy fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi doku
mentáció alapján jegyzőkönyv készül a kifogásolt termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fo
gyaszthatósági kifogás esetében ajánlattevő teljesítése hibás teljesítésnek minősül.
Ajánlattevő kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyeztesse 
a szállítások pontos, konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra a 
megadott időkereten belül kerüljön sor.
Ajánlatkérő 72 órával hamarabb értesíti ajánlattevőt a szolgáltatást érintő események- 
ről/döntésekröl (pl. rendkívüli óvodai szünet, stb.). A szerződéskötéskor aktuális döntések
ről, eseményekről ajánlatkérő a szerződés aláírását megelőzően ajánlattevőt tájékoztatja. 
Amennyiben a napi étkeztetési folyamatban váratlan helyzet adódik (pl. vendég diákok ér
kezése), és emiatt az ételadagok száma tekintetében - ésszerű mennyiségben (max. 50 
adag/feladatellátási hely/nap) - többlet igény merül fel az ajánlatkérő részéről és ezt 24 órá
val a teljesítési igény előtt írásban jelzi, Ajánlattevő annak helyszínre szállítását a kért idő
pontra biztosítja.
Ajánlatkérő a szállító edényzetet tiszta állapotban szolgáltatja vissza Ajánlattevő képviselő
jének. A szállítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodásokért az át
adást követően a visszaadásig Ajánlatkérő anyagi felelőséget vállal.



Ajánlattevő köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállí
tásáról és szakszerű kezeléséről. Ajánlattevő köteles az ételmaradékok, ételhuííadékok tá
rolására alkalmas zárható tárolóeszközöket biztosítani, és elszállításukról saját költségén 
gondoskodni. Az ételmaradék elszállítását naponta kell teljesíteni minden olyan napon, ami
kor a hőmérséklet eléri a +30°C-ot, egyébként pedig heti három alkalommal, az ajánlatkérő 
kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.
A szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes joggal felfüggeszteni, ha az aján
lattevő neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani a szolgáltatásokat, vagy csak 
egy részét, beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való pótlást is. Az ajánlattevő füg
getlenül attól, hogy ezért nem felelős, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl.: a főzőkonyha energiaellátásának meg
szűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben szükség szerint egyeztet 
az ajánlatkérővel.
Az ajánlatkérő által felkért szakhatóságok jogosultak az ajánlattevő által szolgáltatott étel 
mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.
Ajánlatkérő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését ajánlattevő 
képviselőjének kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat az ajánlattevő munkafolya
matainak akadályozásával.
Az ajánlatkérő a szolgáltatás végzését, az ajánlattevő tevékenyégét, a teljesítés menetét, 
az alkalmazott eszközöket, az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos - pl. nyers
anyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási - dokumentá
ciót, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-egészségügyi 
megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel készítésé
hez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt is ellenőriz
heti. Az ellenőrzést ajánlatkérő végezheti megbízottja, más vállalkozó, intézmény útján is. 
Erről ajánlattevőt értesíteni köteles. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe 
foglalják.
Nem mentesül az ajánlattevő a felelősség alól, ha az ajánlatkérő az ellenőrzést elmulasz
totta vagy nem megfelelően végezte el. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra 
mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a szavatossági jogok már ekkor érvényesíthetők. 
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő akár független külső akkreditált szervezet 
bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.
Az ajánlattevő Ajánlatában megjelölt, továbbá a szerződés megkötésének időpontjában, 
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 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 al
vállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt
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3. számú melléklet:

Gutorí Tamás élelmezésvezető 72 hónap szakmai tapasztalat

Sípos József szakács 72 hónap szakmai tapasztalat

Takács Henrietta dietetikus 72 hónap szakmai tapasztalat

Botos Ilona diétás szakács 72 hónap szakmai tapasztalat





4. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott .................... {név, beosztás), a ............................... (cégnév) (székhely:........................ ;
cégjegyzékszám:........................... ; adószám:........................... ; a továbbiakban:..... ) arra jogosult képviselőjeként polgári
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal 
összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Vállalkozó és a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat között „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására" 1. rész: Óvoda 12 különböző feladatellátási helyen 
csoportos tálalóedényben) tárgyban .....................(dátum) napján kötött szolgáltatási szerződés teljesítésébe a
Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni.

Alvállalkozó l.1

Az alvállalkozó megnevezése

Név:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám2:

Az alvállalkozó elérhetősége

Levelezési cím:

E-mail cím:

Mobiltelefonszám:

Telefonszám3:

Fax elérhetőség4:

Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy(ek) megnevezése:....

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

...................  202.......... ........

a..... képviseletében 

(cégszerű aláírás)

! fTirkmszeríien annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki. ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

2 Amennyiben alvállalkozó gazdálkodási formája nyomán rendelkezik vele.3 Adott esetben4
Adottestben





MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetésifeladatok, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására (2. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józseftárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseli: Pikó András polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről az

EUREST Étteremüzemeltető Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Adószám: 10794359-2-44
Statisztikai számjele: 10794359-5629-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-169156
Bankszámla száma: 11704007-20223571-00000000
Képviseli: Nyerges János Ernő ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „ az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 2. részben.
Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án szolgáltatási szerződés 
(továbbiakban: szerződés) került aláírásra.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szerződés nettó egységárakat tartalmazó 1. sz. 
mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett, 2022. 
június 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosítás 
mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szerződés eredeti ellenértéké (nettó 148 911 157 Ft) 163 620 756 Ft-ra 
emelkedik.



Felek egybehangzóan megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 
ellenértékének növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és nem éri el az eredeti szerződés értékének 
10%-át sem. Felek megállapítják egyúttal, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.
Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő
testületének 146/2022. (V.26.) számú határozata alapján.

Budapest, 202|l

Budapest.'2022 <

... hónap ....nap

Vállalkozó
EU REST Étteremüzemeltető Kft. 

képviseletében
Nyerges János Emő ügyvezető

Á ’ I /I - ....
dr. Sajtos Csilla 

jegyző

yzemL

< E'
Pénzügyileg elleujegyzem: Budapest, 2022

Hőrich
gazdasá^Wezetl§®^^ 

\*

ü® IA3.
a



Melléklet: ártáblázat
ISKOLA alsó 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 112 295 94,51 10 613 000 163,75 18 388 306
Ebéd 135 790 269,26 36 562 815 440,70 59 842 653

Uzsonna 112 295 94,51 10 613 000 163,75 18 388 306
Tízórai sertés-diétás 2 960 118,69 351 322 186,83 553 017
Ebéd sertés-diétás 3 330 336,29 1 119 846 529,72 1 763 968
Uzsonna sertés

diétás
2 960 118,69 351 322 192,33 569 297

ISKOLA felső 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 57 535 94,51 5 437 633 163,75 9 421 356
Ebéd 90 465 295,63 26 744 168 480,26 43 446 721

Uzsonna 57 535 94,51 5 437 633 163,75 9 421 356
Tízórai sertés-diétás 1480 118,69 175 661 186,83 276 508
Ebéd sertés-diétás 1 850 369,26 683 131 581,37 1 075 535
Uzsonna sertés

diétás
1 480 118,69 175 661 192,33 284 648

Általános iskola felnőtt 
dolgozói ebéd

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd 370 348,38 128 901 511,04 189 085

Összesített eladási ár (nettó Ft): 163 620 756 Ft

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.





MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az Önkormányzatfenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására (2. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikaiszámjele:15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseli: Píkó András polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről az

EUREST Étteremüzemeltető Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Adószám: 10794359-2-44
Statisztikai számjele: 10794359-5629-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-169156
Bankszámla száma: 11704007-20223571-00000000
Képviseli: Nyerges János Ernő ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL111. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részi vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (111. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 2. részben.
Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án szolgáltatási szerződés 
(továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, amely 2022. június 1. napján került 
módosításra.

Szerződő Felek előadják, hogy a szolgáltatási szerződés 2. módosítása vált szükségessé tekintettel az 
alábbiakra:
A közbeszerzési eljárás 2. részében (Általános iskola 7 különböző feladatellátási helyen csoportos 
tálalóedényben) 2022. június 1-i hatállyal lépett életbe a szolgáltatás szerződés 1. sz. módosítása, 
melyben Felek a 9,9%-os áremelésben állapodtak meg. A Vállalkozó első áremelési kérelmét 2022. 
március 30. napján keit levelében jelentette be a Megrendelő felé. Az első áremelési kérelem 
benyújtása óta és a kérelem jóváhagyása alatt eltelt időszak során a gazdaságpolitikai és a piaci 
viszonyok extrém módon megváltoztak és előre nem látható és nem tervezhető inflációs hatást 
eredményeztek.

A szolgáltatási szerződés 4.1.1 pontjában rögzítettek szerint:



„A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex 
mértékével emelhető.”
A közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezete az alábbi fő részekből tevődik össze:
• Nyersanyag / Élelmiszer

• Bér
• Egyéb költség (működési költségek, üzemanyag, rezsi dijak)

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a bérek 31,7%-kal növekedtek, míg az élelmiszerek 
inflációja az utóbbi hónapokban a 2022. áprilisban kiadott 12 hónapra vonatozó KSH index szerint 
17,3% volt.
A fentieken túl a Vállakozó kiemelte, hogy az egyéb költségei között szereplő energiahordozók 
esetében a KSH által kimutatott lakossági inflációs értékek Vállalkozó esetében nem relevánsak, 
tekintettel arra, hogy a lakosságra érvényes rögzített hatósági árak Vállakozóra, mint cégre nem 
vonatkoznak, így a működésüket érintő inflációs hatás drasztikusan eltér a KSH által kimutatott 
lakossági inflációs értékektől.
A Vállalkozó szolgáltatási színvonalának fenntartása, valamint a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek történő megfelelés 
érdekében kért további áremelést.
A Vállalkozó által bemutatott részletes indokokat tartalmazó dokumentáció a jelen 
szerződésmódosítás 2. mellékletét képezi.

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a szolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

Felek rögzítik, hogy a fentiekben foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek teljesülésére:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;
A COV1D-19 járvány és a jelenleg zajló ukrán-orosz háború következtében a nyersanyagok ára előre 
nem látható módon, jelentősen emelkedett, amelyre erösítőleg hat a jelenleg gyenge forint árfolyam is, 
mely a hazai termelők esetében az exportra történő termelési hajlandóságot erősíti a hazai piac ellátása 
helyett. Ezen körülmények bizonyos termékek esetében termékhiányt okoznak, amely tovább hajtja 
felfelé a termékek árát. Gazdasági előrejelzések szerint az infláció mértéke az év hátralévő részében 
tovább fog emelkedni. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett 20-30%-os infláció az élelemiszerek és a 
bérek vonatkozásában a szolgáltatási szerződés aláírásakor sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő 
számára nem volt előre látható.

eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

A módosítás révén a szolgáltatási szerződésben kizárólag az egységárak módosulnak; a szolgáltatási 
szerződés általános jellegét vagy bármely, a szolgáltatási szerződés jellegével kapcsolatos rendelkezés 
megváltoztatására nem kerül sor a szerződésmódosítás eredményeként.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem 
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére 
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

2./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szolgáltatási szerződés nettó egységárakat tartalmazó
1. sz. mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szolgáltatási szerződés többi pontjának változatlanul 
hagyása mellett, 2022. szeptember 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 
jelen szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szolgáltatási szerződés ellenértéke nettó 163.620.756 Ft-ról nettó 178 031 756 
Ft-ra emelkedik. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2. szerződésmódosítással nem éri el az



ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 50%-át.

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

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban, amelyből három példány a Megrendelőt, egy t példány a Vállalkozót illeti, a 
lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének 184/2022. (VI.23.) 
számú határozata alapján.

Budapest, 2022. .........nap

;

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat /y /
képviseletében /

Pikó András polgármester

Jogi szempontból ellenj'egyzem:;-x
Budapest, 2022... .Ä.W/.... .M..........

An - •> _ %

.......... ..............................Cdr . /
dr. Sajtos\4sÿHa^ ÿy

jegyző j Jy

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

■ £ /y, y

Hőrich Szilvia / */
gazdasági vezető 4.

Budapest, 2O22.^hónap ?Anap

; y • ujA 

Vállalkozó
EUREST Étteremüzemeltető Kft. 

képviseletében
Nyerges János Ernő ügyvezető



1. melléklet: ártáblázat

ISKOLA alsó 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 112 295 102,84 11 548418 178,17 20 007 600
Ebéd 135 790 292,97 39 782 396 479,52 65 114 021

Uzsonna 112 295 102,84 11 548 418 178,17 20 007 600
Tízórai sertés-diétás 2 960 129,15 382 284 203,29 601 738
Ebéd sertés-diétás 3 330 365,91 1 218 480 576,38 1 919 345
Uzsonna sertés

diétás
2 960 129,15 382 284 209,27 619439

ISKOLA felső 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 57 535 102,84 5 916 899 178,17 10251 011
Ebéd 90 465 321,67 29 099 877 522,56 47 273 390

Uzsonna 57 535 102,84 5 916 899 178,17 10251 011
Tízórai sertés-diétás 1 480 129,15 191 142 203,29 300 869
Ebéd sertés-diétás 1 850 401,79 743 312 632,58 1 170 273
Uzsonna sertés

diétás
I 480 129,15 191 142 209,27 309 720

Általános iskola felnőtt 
dolgozói ebéd

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd 370 379,07 140 256 556,05 205 739

Összesített eladási ár (nettó Ft): 178 031 756 Ft

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2. rész

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

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint megrendelő (továbbiakban a 
„Megrendelő")

Székhely:
Adószám:
Statisztikai számjele:
Törzskönyvi azonosító szám:
Bankszámla száma:
Képviseletében aláír:

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
15735715-2-42 
15735715-8411-321-01
735715
11784009-15508009
Pikó András polgármester

másrészről az

EUREST Étteremüzemeltető Kft.,
Székhely:
Adószám:

. mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó")
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
10794359-2-44

Statisztikai számjele: 10794359-5629-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-169156
Bankszámla száma: 11704007-20223571-00000000
Képviseletében aláír: Nyerges János Ernő ügyvezető

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást kezdeményezett az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Kbt. 81. § 
alapján 3 részajánlati körben EKR001130092020 számon. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (111.18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének a 2. részben.

1. Szerződés tárgya

1.1 A Szerződés tárgya Megrendelő ellátási kötelezettségébe tartozó intézményekben, a 2.részben: Általános iskola 7 
különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben (azaz az 2. mellékletben felsoroltáltalános és 
középiskolák, , a továbbiakban együtt: Intézmények) az adott részben meghatározott, eltérő korcsoportoknak (, 
iskolai tanulók, alkalmazottak) közétkeztetés biztosítása a Vállalkozó által üzemeltetett főzőkonyháról kiszállított 
módon jelen szerződés 3. pontjában foglalt részletszabályok és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 
szerint.

Felek jelen szerződés szövegezése során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban Rendelet) 2. §-a szerint használja a fogalmakat, a szerződés 
aláírásának napján hatályos szöveg szerint.

Felek rögzítik, hogy a Rendelet érdemi módosulását illetve hatályon kívül helyezését és új, azonos tárgyú rendlet 
hatályba lépését olyan Felek által előre nem látható körülménynek tekintik, amely adott esetben alapot adhat a 
Kbt. 141. § (4) c) ca) alpontjának alkalmazásával történő szerződésmódosításra.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az ajánlati dokumentációban feltüntetett adagszámokon 
felül részenként és éves átlagban további 15%-nak megfelelő adagot megrendelni a megrendeléskor érvényes áron 
(opció).

1.2 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja a szolgáltatás szerződés- és jogszabályszerű teljesítését, 
jelen szerződés teljes teljesítési időszaka alatt.

1.3 Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és élelmiszeranyag szükségleteire 
tekintettel, az egyes korcsoportok szükségeleteit és étkezési sajátosságait figyelembe véve, a közétkeztetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok és ajánlások alapján köteles eljárni, különös tekintettel a Rendeletre.



1.4 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a főzőkonyhája működtetéséhez szükséges teljeskörű 
hatósági engedélyeket beszerezte, majd gondoskodik ezek folyamatos biztosításáról, megújításáról.

1.5 Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2, Szerződés hatálya és megszűnése

2.1 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.

Felek erről 6 hónappal a szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

2.2 A Szerződés megszűnik

a.) határozott idő lejártával,

b.) rendes felmondással,

c.) rendkívüli felmondással.

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

2.4 Jelen szerződést bármelyik Fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a másik fél a jelen 
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.

2.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megrendelő vagy Vállalkozó fizetésképtelenné 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 az élelmiszerbiztonságí eló'írásokat;

Amennyiben Vállalkozó képviselője és a Megrendelő által kijelölt személyek egyhangúan étkezésre 
alkalmatlannak tartják az ételt (mely tényt jegyzőkönyvben rögzítenek),

Vállalkozó részenként számítva egy hónapon belül legalább három esetben bármely feladatellátási 
helyre vonatkozóan 4.2.1 szerinti késedelembe esik.

Amennyiben szakhatóság a Vállalkozó főzőkonyhájának működésével kapcsolatosan korlátozó vagy 
felfüggesztő határozatot hoz.

2.6 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.

3. Szolgáltatások (Gyermek-, diák-, szociális- és alkalmazotti étkeztetés), Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori sajátosságoknak 
megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.

3.2 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 a Közbeszerzési Dokumentumok 4. fejezetében részletezettek szerint.

Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény 
esetén törekszik arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő 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.

3.3 Vállalkozó igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás gyermekek esetében az 
alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a speciális diétaígény esetén pedig, egyeztetést 
követően a Vállalkozó igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani 
tudja. 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.

3.4 Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet, 
a számított változatossági mutató feltüntetésével, 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 jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll 
rendelkezésére.

Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 munkanappal előbb kell 
átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Vállalkozó a Megrendelő 
észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a teljesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik 
észrevétel, az étlapot elfogadottnak kell tekinteni.

Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel történő egyeztetés és 
annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdekében, hogy Megrendelő véleménye is 
figyelembevételre kerüljön. 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.

3.5 Vállalkozó köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik leves, összeállítani. 
Felek rögzítik, hogy az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.

3.6 Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.

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

t ízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása és lerendelés tárgynapot megelőző munkanap 9 
óráig történhet;

ebédre vonatkozóan

- Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, 
lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

- 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.

3.7 Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a megadott címre a Vállalkozó 
feladata és költsége.

3.8 Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállítójárművet biztosítani, 
illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe 
csomagolni az ételeket.

3.9 Vállalkozónak különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek higiéniájára. A meleg ételek 
szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények 
biztosítása alapkövetelmény.

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

3.11 Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő Intézményi tálalókonyháin történik, 2 példányban 
elkészített ételkísérő lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval (például: szállítólevél, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása 
megtörténik, továbbá mind mennyiségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre 
kerülhetnek. Megrendelő köteles Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosítani. 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.

3.12 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.

3.13 Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna: 6.15-7.00 óráig
ebéd:. .. 10.00-11.00 óráig
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3.14 Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő 72 órával hamarabb értesíti Vállalkozót a szolgáltatást érintő 
eseményekről/döntésekről (pl. rendkívüli iskolai szünet, stb.). A szerződéskötéskor aktuális döntésekről, 
eseményekről Megrendelő a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozót tájékoztatta. 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/feladatelllátási hely/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.

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

3.16 Vállalkozó köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállításáról és szakszerű 
kezeléséről. 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, a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.

3.17 Jelen 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.

3.18 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a Vállalkozó által 
szolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.

3.19 Megrendelő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését Vállakozó képviselőjének 
kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat a Vállalkozó munkafolyamatainak akadályozásával.

3.20 A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét, a teljesítés menetét, az alkalmazott eszközöket, 
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 is 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.

3.21 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 ekkor érvényesíthetők. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő akár független külső akkreditált 
szervezet bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.

3.22 A Vállalkozó a jelen szerződés 1. mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a 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 Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatban nevesítetten meg nem jelölt alvállalkozó(k)at a Kbt. 138. 
§ (3) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a Vállalkozó, 
továbbá a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
további alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (4. sz. melléklet).

Az alvállalkozó bejelentésekor Vállalkozónak meg kell adnia az alábbi információkat:

alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám, és adott esetben cégjegyzékszám)

alvállalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobiltelefonszám, adott esetben telefonszám és 
faxszám)

alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személy(ek) megnevezése.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelő szerződésben rögzített 
kapcsolattartóját tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésében közölt adatainak változásáról.



A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

3.23 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2Û13. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése 
alapján úgy 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.

3.24 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 a 3. mellékletben külön is felsorolt, 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 a Vállalkozó 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 a Megrendelő szűkítette 
az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3.25 Vállalkozó köteles köteles a teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben felsorolt, az alkalmasság igazolásához valamint 
az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakembereket a szerződés teljes időtartama alatt, 
és a személyükben bekövetkező változásról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az alkalmasság igazolásához és 
az értékelésnél figyelembe vett többlettapasztalatot biztosító személy bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más, ha velük folyamatosan biztosítható legalább ugyanolyan mértékű többlettapasztalat, mint 
amelyet Vállalkozó ajánlatában bemutatott és Megrendelő értékelt. Az Ajánlatban szereplő alkalmasság 
igazolásában és értékeléshez töblettapasztalat biztosításaként bemutatott személy helyett más személy 
teljesítésbe történő bevonásáról Megrendelőt az ajánlatban szereplő formaságokkal azonos módon (szakmai 
önéletrajz stb.) haladéktalanul éresíteni keli.

3.26 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamennyi szolgáltatást köteles képzett és gyakorlati, szakmai 
tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni. A jelen szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő 
alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.

3.27 A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak megszegésével, illetve egyéb károkozó magatartásával a jelen 
szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a károsultnak a Vállalkozó felelősséggel tartozik. A 
felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói kötelezettségre, amely Vállalkozót a jelen szerződés alapján terheli és 
ez alapján a Vállalkozó felel az általa a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek 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. 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.

4. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.1 . Fizetési feltételek

4.1.1 A Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő szerződésszerű elvégzéséért 
szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj a Vállalkozó nettó egységárait tartalmazó, jelen szerződés 1. sz. 
melléklete (Ajánlat) alapján kerül a tényleges, szerződésszerű teljesítés alapján meghatározásra. A Vállalkozó a 
nettó egységárait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok figyelembevételével alakította 
ki. A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt 
minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével emelhető. A 
Vállalkozó az áremelésre vonatkozó kérelmét először 2022. április 1. napjáig, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év április 1. napjáig jogosult benyújtani a Megrendelőhöz. A Vállalkozó a Megrendelő 30 
napon belül közölt jóváhagyása esetében érvényesítheti a jelen pontban rögzített áremelést.

4.1,2 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 (Ptk. 6:130§ (1) szerint). A 
szabályszerű számla melléklete az aláírt teljesítési igazolás.



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 teljesítésigazolás 
szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kerül kiállításra.

4.1.3 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi el. A szolgáltatási díj 
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.

4.2 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.2.1 Késedelmi kötbér:

A Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3.16. 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 25 %-a szorozva a késedelmesen szállított adagok 
számával.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles

a.) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában 
előírt - átadási időpontját követő 60. perctől,

b.) a felsős és középiskolában ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában előírt
átadási Időpontját követő 120. perctől,

helyettesítő hideg élelmet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti energiatartalmát 
biztosítva egy-egy főre, a Rendeletben feltüntetett energíaszükségleti 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.

A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem napja.

4.2.2 Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik fél az előírásoknak és a 
szerződésben foglaltaknak nem megfelelőnek ítéli meg az ételt, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére 
kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. A kötbér megfizetése nem zárja ki Megrendelő 
szavatossági igényének érvényesítését.

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 25 %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával.

A kötbér a fenti (ételt alkalmatlanná minősítő) megállapítás, illetve a kifogás közlésével válik esedékessé.

4.2.3 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 50 %-a 
szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával.

A meghiúsulási kötbér a teljesítés elmaradásának napján válik esedékessé.

Megrendelő a kötbér, illetve kártérítésre irányuló fizetési igényét a Vállalkozóval szemben fizetési felszólítás 
alapján érvényesíti (30 napos fizetési határidővel). Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 
munkanapon belül a Vállalkozó magát ki nem menti (bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott érdemi 
nyilatkozattal), akkor a megrendelői követelés elismertnek - és a Kbt. 135.§ (6) bekezdésben rögzített feltételek 
bekövetkezése esetén- beszámíthatónak minősül.

5. Vegyes rendelkezések



5.1 A Kbt. 136. § -ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy

a.) 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;

b.) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti.

Az 5.1. pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülnek külön-külön is.

5.2 A Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi adottsága, valamint a 
jövőben esetlegesen kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet fennállása alatt, a szerződés teljesítése során az 
átlagosnál nagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk.

5.3 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.

5.4 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen 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.

5.5 A Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, 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.

5.6 A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat/közreműködőket 
titoktartási kötelezettség terheli a jelen 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, intézménye hivatali, üzleti 
vagy egyéb titkait sértené.

5.7 A jelen szerződésben foglaltaknak a Vállalkozó alkalmazottaival és alvállalkozóíval/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.

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

5.9 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 50. § (la) bekezdése, és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) 1. pontja alapján Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a változásokat a Megrendelőnek bejelenteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

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

5.11 A felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a területileg illetékes 
bíróság kizárólagosságát kötik ki.

5.12 Jelen szerződés értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást fogadják el:

az előzményi közbeszerzési eljárás során Megrendelő által kibocsátott közbeszerzési dokumentumok

- Vállalkozó nyertes ajánlata

Szerződés teljesítése során felek által tett érvényes jognyilatkozatok.

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

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt....példányban a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá.



Budapest, 20^tsl... hónap .... nap Budapest, 2021.... ho^ap ... nap

Budapest Fovaros Vili. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat 

Megrendelő 
■^u^MMletében

EUREST Étteremüzemeltető Kft. -
Vállalkozó , / x

Pikó András polgármester

Fedezete:
Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Nyerges János Ernő ügyvezető
képviseletében

Étteremüzemeltető Kft. 
H-1117 Budapest, 
Irinyi J. u. 4.30. B ép. 
Adószám: 10794359-2-44

Igazgatóság

2. Közbeszerzési Dokumentumok (benne Megrendelő intézményeinek listája)

3. Az alkalmasság igazolásához valamint az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakemberek

4. Nyilatkozat alvállalkozókról



1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata





Kitöltött ártáblázat - Kereskedelmi ajánlat

2. rész - Általános iskola 7 különböző feladatellátási helyen

ISKOLA alsó tagozat Adag/év
Nyersanyag-norma 

(nettó Ft/ adag)
Nyersanyag- norma

Sadáslár 
(nettó Ft/adag)

Eladási ár összesen

Tízórai 117 79S 86 FI 9657 370 Ft 149 Ft 16 774 627 Ft
Ebéd 135 790 245 Ft 33 268 550 Ft 401 Ft 54398832 Ft
Uzsonna 11?795 86 Ft 9657 37ÚFt 149Ft 16774627 ft
Tízórai sertés-dietás 2980 108 ft 319 680 Ft 170 Ft 502 460 Ft
Ebéd sertés-dlétés 3330 306 Ft 1018 980 Ft 482 Ft 1605 360 Ft
Uzsonna sertés-diétás Z MO 103 Ft 319680Ft 175 Ft 518 000 Ft

i ISKOLA felső tagozat Adag/év
Nyersanyag-norma 

(nettó Ft/ adag)
Nyersanyag-norma

Eladási ár
(nettó Ft/adag)

EUdáriárösMesen
iílzórai

57535 86 Ft 4 948 010 Ft 149 Ft 8594S78Ft
ÍEbéd W4H 269 F^ 24335 065 Ft 437 Ft 39 487 973 ft
í Uzsonna 57535 86 Ft 4948 010 Ft 149 Ft 8 594 578 Ft
iTúórai sertés-diétás KB0 108 Ft 159 840 Ft 170 Ft 251 23UFt
Ubéd sertés-diétás 1850 336 Ft 621600 Ft 529 Ft 978003 Ft
! Uzsonna se rtés-diétás 1480 108 Ft 159 840 Ft 175 Ft 259000 Ft

[összesített eladási ár (nettó Ft): | 148 911157 Ft

j Általános iskola felnőtt dolgozói
1 ebód Mag/év

Nyersanyag-norma 
(nettó Ft/ adag)

Nyersanyag-norma
Eladásiár

(nettó Ft/adaR)
EtadáslárAcszesan

.Ebéd 370 317 317 290 Ft 465 Ft 171 890 Ft

A pályázó minden évben egyszer kérhet árkorrekciót, melynek nagysága a KSH tárgyév júliusi 
inflációs mértékét nem haladhatja meg.
Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.

Budapest, 2020. december 16.

Euóst Éttererpüzemeltető Kft.

Étteremüzemeltető Kft 
K j H-IH7 Budapest, 

, Irinyi Ju. 4-20. B ép.
.VreSt Adószám: 10794359-2-44

Nyerges János ügyvezető igazgató
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ÄLAPINI^

A Budapest Főváros Vili, 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 Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 1 4592527
Fax: +36 1 3036696
Honlap: http://jozsefvaros.hu
E-mail: kozbeszerzes@jozsefvaros.hu

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a 257/2018. (XII. 18.) Korm. 
rendelet 21. § (10) bekezdése alapján):
Név: dr. Lukács Andrea 00163

Az eljárás típusa:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLÍII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás a Kbt. 81. § 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

4. Fejezet: Műszaki leírás és Szerződés tervezet (külön fejezetben a szerződés tervezet)
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1. FEJEZET

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Az ajánlati felhívás az alábbi linken található: 

https://ekr.gov.hu

3
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2. FEJEZET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK, AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Táltálános 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 és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
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) és (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 és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a szolgáltatás egy részére vonatkozóan (ajánlattevő), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, 
sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, 
és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1.6. A közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével és 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 és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével, az Ajánlatkérő és 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
• Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az 

űrlapon jelölni, hogy „A nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.")

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

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

• Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

• Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

• Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában
• Nyilatkozat a Kbt 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

• Nyilatkozat üzleti titokról

• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

2.7. .Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)

2.8. 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)töl írásos felhatalmazást kaptak.

2.9. 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. A cégkivonatban szereplő 
kötelezettségvállalók esetében: aláírási címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az 
ajánlat valamennyi dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, 
illetve bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot.

2.10. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I.30.). számú 
határozatával elfogadta a Józsefvárosi Klímaintézkedési tervet. A terv 1. Az 
Önkormányzat Intézményeinek és Gazdasági társaságainak Konkrét Intézkedési
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Terve fejezetének 1.5. pontja alapján a közbeszerzési és beszerzési eljárás 
lefolytatása során az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önkormányzat 
klímavédelmi intézkedési tervét ismerik.
Az intézkedési terv elérhető:
https.7/jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6508_20200130JavaslatJdimavedelmiJnt 
ezkedesi_terv.pdf

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

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

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

y^ÇÔZÔÏÏÂJÀNLATTÉTEL " ~

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.

K"ÂZÂJÀNLATOK"FÈLBONfASÀ ~ ~
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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.

ITaZAJAmZa^ - — — - —

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

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

6,3. A Kbt. 69. § (3) bekezdés alapján a Kbt 81. § (5) bekezdésében foglaltak 
figyelembevétele mellett 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 a Kbt 81. § (5) bekezdésében 
foglaltak figyelembevétele mellett az ajánlattevö(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 és az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza. 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az 
ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szerelőt von be az eljárásba és a 
hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
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7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

A felolvasólapon a mennyiségi, számszerűsíthető adatokat lehet feltüntetni.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelés 
szempont (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli a felhívásban megadottak szerint.

* Minőségi szempontok:

1. M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezető többlet tapasztalata 
(egész hónap, 0-36 hónap) Súlyszám: 7

2. M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata (egész 
hónap, 0-36 hónap) Súlyszám: 6

3. M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata (egész 
hónap, 0-36 hónap) Súlyszám 7

❖ Ár szempont: Ajánlati ár nettó HUF Súlyszám: 80

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

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyílvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

> Ár szempont

> Ajánlati ár nettó HUF: súlyszám: 80

Ajánlati ár, módszer: a csatolt ártábla kitöltésével.

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

kitöltött ártáblázatban szereplő Összesített eladási ár (nettó Ft}) tartalmazza, amelyet a 

Felolvasólapon kell 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)

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:

'■•9
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> M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezetö többlet tapasztalata 
(0-36 egész hónap) Súlyszám: 7

> M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata (0-36 
egész hónap) Súlyszám: 6

> M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata (0-36 
egész hónap) Súlyszám 7

Értékelése: arányosítás két szélső érték között:

Név: M.2.1, alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezetö többlet 
tapasztalata (egész hónap) Súlyszám: 7

Név: M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata 
(egész hónap) Súlyszám: 6

Név: M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata 
(egész hónap) Súlyszám 7

Ezen minőségi szempontnál az alkalmasság keretében előírt 36 hónap feletti (azaz 
többlet) vállalást kelt 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 (alkalmassági feltételként előírt) 
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!

A szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlattal együtt csatolni kell, mivel az 
értékelés során ajánlatkérő az önéletrajzból ellenőrzi a felolvasólapon megadott 
adatot.

Értékelés módszere: Arányosítás két szélső érték között:

azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (0 
hónap többlet szakmai tapasztalat) 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) + Pmín
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ahol

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (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;

A szakember - a 2-4. értékelési részszempont vonatkozásában releváns - szakmai 
tapasztalatát illetően a felolvasólapon feltüntetett és a szakmai önéletrajzból 
megállapítható mértékének összhangban kell lennie!
Ajánlatkérő a fentiek szerint kiszámított súlyozott pontokat részajánlatonként összesíti, és 

az az ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat, amelynek az összesített 

súlyozott összpontszáma a legmagasabb. Amennyiben több ajánlat összesített 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, aláírva, részenként kell benyújtani.

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

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

• Ajánlattevő nem nyújt be részletes ártáblázatot, vagy Ajánlattevő a Kbt. 71. § 
(8) bekezdése alapján jelentős módosítást hajt végre, ami hiánypótlással nem 
korrigálható.

• Ajánlattevőnek az ártáblázatban szereplő valamennyi tételre ! sorra ajánlatot 
kell adnia, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

; 11
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Érvénytelen ajánlattevő ajánlata, ha egy tételre / sorra „0”-s ajánlatot tesz, ha az 
adott sort / cellát kitöltetlenül hagyja,

• Egy adott részen belül valamennyi sor beárazása kötelező! A kitöltetlen sorok 
/ cellák az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!

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 és illetékek, utazási, nyomtatási, kommunikációs és szállásköltség stb.

A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 1. napjától, továbbá ezt követően a 
szerződés időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közzétett 
közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció mértékének megfelelően (előző évi átlagos 
fogyasztói árindex) emelhető (bővebben a szerződésben).

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
fennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az árnak 
tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díját, költségét is.

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 és 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. 8O.§ (3) 
bekezdése alapján az EKR-en keresztül kell benyújtani.

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.
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9. TÁJÉKÖZTAfÄST 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

Munkajogi:

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: rnunkavedelrni-foo@pm.qov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkavedelem-info@nqm.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.feluqveleti-foo@pm.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: nav kozpont@nav.qov.hu

Környezetvédelmi:

Agrárminisztérium
Környezetügyért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest, Pf. 1.
Telefon:+36 (1)795 2000
Telefax:+36 (1)795 0200

mailto:rnunkavedelrni-foo@pm.qov.hu
mailto:munkavedelem-info@nqm.qov.hu
mailto:foqlalkoztatas.feluqveleti-foo@pm.qov.hu
mailto:nav_kozpont@nav.qov.hu




E-mail; info@fm.Qov.hu

Szociális:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: +36(1)795 1860
E-mail: uQyfelszolqalat@emmi.Qov.hu

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

1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel:+36 (1)323-3600
fax:+36(1)323-3602
E-mail: munkauQvi.enenorzes@mvmu.bfkh.qov.hu ,
munkavedelem.munkauqy@mvmu.bfkh.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: 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: orszaqoszoldhatosaq@pest.Qov.hu

Szociális:
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály;
Szociális és Gyámügyi Osztály
1035 Budapest, Váradi utca 15.
Tel.:+36 (1) 896-0468
Telefax:+36(1)237-4879
E-mail: qyamhivatal.budapest@bfkh.QOv.hu
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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, 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 Hl. rész „A” szakasza 1. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pont III, rész „A” szakasza 2, pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ac) pont 111, rész „A” szakasza 3. pont

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés ae) pont III, rész „A” szakasza 5. pont

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés ag) pont III, rész „D” szakasza

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

Kbt 62. § (1) bekezdés b) pont Ili, rész „B” szakasz

Kbt 62. § (1) bekezdés c) pont Hl. rész „C” szakasz 1-5. pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont Ili, rész ,.C” szakasz 6. pontja

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

Kbt 62. § (1) bekezdés g) pont Ili, rész „D” szakasza

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

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

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

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) pont

III. rész „D” szakasza
Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont

Kbt 62. § (1 ) bekezdés ke) pont

Kbt 62. § (1) bekezdés I) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont Hl. rész„C” szakasz 8-9. pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont Hl. rész„C” szakasz 7. pontja

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont ///. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont III, rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pont III, rész„A” szakasza

Kbt 62. § (1) bekezdés a) pont körében
a formanyomtatvány II. rész „A”
szakaszának kitöltésével meqtett
nyilatkozat a Kbt. 62. 5 Í2) bekezdés
szerinti személyekre is vonatkozik

Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pont Hl. rész „A” szakasza

Kbt. 62. 5 (1) bekezdés a) Dont körében
a formanyomtatvány II. rész „A”
szakaszának kitöltésével meqtett
nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdés
szerinti személyekre is vonatkozik

10.4. Tisztán nemzeti kizárási okok (melyekröí a ifi. 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 üzemzavaresetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés f) pontja, a Kbt. 52. § (4) bekezdés 

c) pontja és a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdése is irányadó.

12. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amit az 
ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint; 2. 
rész esetében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint; 3. rész esetében 500.000,-, azaz 
ötszázezer forint.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az 
ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot a fenti határidőben és megfelelő mértékben 
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.

Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok 
egyikén:

- az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11784009-15508009 számú fizetési 
számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy 
átutalással. Átutalás esetén közleményként a „Közétkeztetés ....rész1 - ajánlati 
biztosíték” - szöveget szükséges megjelölni (ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés 
dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának),

- feltétel nélküli, visszavonhatatlan, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó ~ 
kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- befizetést/átutalást igazoló dokumentum,
- garancia biztosításával való teljesítés esetén az eredeti garancialevél pdf 

formátumban, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló 
eredeti dokumentum,

- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvény pdf 
formátumban.

A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának vagy készfizető 
kezességvállalást tartalmazó levélnek, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított, 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

■ feltétel nélkülinek, visszavonhatatlannak kell lennie és a kiállítónak vállalnia kell, hogy 
Ajánlatkérő első írásbeli felszólítására, anélkül, hogy Ajánlatkérőnek kérését

1 Közlemény rovatba: az ajánlattal érintett rész száma feltüntetendő. A biztosíték részenként külön-külön 
igazolandó.
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igazolnia vagy indokolnia kellene, Ajánlatkérő kérése kézhezvételétől számított 8 
banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet;

« Ajánlatkérő megnevezése és székhelye: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

« ajánlattevő megnevezése és székhelye (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők 
neve és székhelye, valamint a biztosítékot rendelkezésre bocsátó ajánlattevő(k) neve 
és székhelye)

• a kiállító pénzügyi intézmény vagy biztosító neve és székhelye;
• az eljárás tárgya: „Közétkeztetés";
• a biztosíték/ pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség összege;
• a biztosíték/ pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség érvényességének kezdő időpontja, valamint lejártának időpontja.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását ajánlattevő köteles ajánlatához 
csatolnia. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek 
lennie.

A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

[A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdése szerint:
„(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha
a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa irt 

okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 
igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - 
ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási 
helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton biró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok 

szerint megfelelően aláírja,
e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű 

ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá 
vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, 
és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik- azon időbélyegzőt helyez el,

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott 
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, 
vagy

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött 
létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító 
személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására 
egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; 
továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást 
elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az 
okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább 
fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.’]

is





Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés 
megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati 
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati 
kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően 
nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer 
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéröl 
történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az 
ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja 
rendelkezésre.

■ ♦ ♦♦ .
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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 űrlap 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 elektronikus űrlap 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 és 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:

• Felolvasólap

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

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

• Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ke) alpontja tekintetében
• Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
• Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
20





e Nyilatkozat üzleti titokról

• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában
• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

/te 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- ÉS 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, részenként (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
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐIRT 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 és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. §1. - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT 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.
A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírási 
címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi 
dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, illetve 
bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot.
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Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) ___ __
Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

—
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével
Szakmai önéletrajz
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi intézkedési 
tervét megismerte
Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
előírt irat
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUM 
ESETBEN)

JÓK (ADOTT
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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 ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK

Kbt. 62. § (1 ) bekezdés kb) pont szerinti nyilatkozat - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

Kbt. 62. § (1 ) bekezdés ke) pont szerinti nyilatkozat - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap 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) és 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 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 10.§ rendelkezései alapján az adott ajánlattevő 
letelepedése szerint releváns dokumentumok.

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLA’ 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

PBAN

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
Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról a KBT. 69. § (4)
BEKEZDÉSE SZERINT CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
VONATKOZÁSÁBAN - adott esetben
Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
előírt irat

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUM 
(ADOTT ESETBEN)

WOK
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1. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________ , mint a(z)
(székhely :

___________ ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet2 képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (személyi igazolvány száma: __________ ; született: 
__________ ; anyja neve: ._______j lakcíme: n) 
személyt, hogy a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint 
Ajánlatkérő által az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 
biztosítása 3 részben” tárgyban kiirt közbeszerzési eljárásban cégünket képviselje - a 
szükséges dokumentumokat aláírja, az eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása)

(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

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

a kizáró okok vonatkozásában3
Alulírott .............................................................. ........................... , mint a(z)
..........................          (székhely: 
...... ....................... ...............................................................) ajánlattevő szervezet 
képviselője a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint
Ajánlatkérő által az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 
biztosítása 3 részben” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot 
teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)4, d)5, e)6, f)7 pontjaiban és 
(2)8 bekezdésében foglalt kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap) _________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása)

3 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) és 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.

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

5 Ha az ajánlattevő 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 nyilatkozat szükséges.

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

7 Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozat szükséges.

8 Nem természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat szükséges.
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4. számú melléklet 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

(MINTA)

....rész

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, 

KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉSEK, ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK

Mettől meddig 
(év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

13 A szakmai tapasztalat egyrészt az alkalmasság megítélése szempontjából, másrészt az értékelésnél is 
releváns!

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(SZAKMAI TAPASZTALAT13)(Lehetöleg kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az 
időben visszafelé

Időtartam

Mettől meddig 
(év hónaptól - év hónapig)

Munkahely/munkáltató 
megnevezése

Ellátott munkakör, pozíció 
megnevezése14

14 Melyből az alkalmasság megléte megállapítható
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Szakmai tapasztalat összesen:............. hónap

Az előírt minimum alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat....... hónap15

Alulírott............................. 16ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

mint a(z) ............................ 17 ajánlattevő jelen eljárásban történő nyertesség esetén, a
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 

megindított „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 

fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben" 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében 

személyesen részt veszek.

Kijelentem továbbá, hogy a fent hivatkozott szerződés teljesítésében képes vagyok részt 

venni, és dolgozni kívánok a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és ezen időszakra 
vonatkozóan nincs más olyan kötelezettségem, amelyek az e szerződésben való 

munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt: hely, év/hónap/nap

szakember saját kezű aláírása

15 az előírt alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat hónapban megadva, mely megegyezik a 
felolvasólapon szereplő adattal!

16 A szakember neve

17 az ajánlattevő neve
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4. FEJEZET

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS

SZERZŐDÉSTERVEZET (KÜLÖN MELLÉKLETBEN)

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, 
úgy 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:

.______________________ _________________________________________________

Óvoda 12 különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben összesen:
Ajánlattevő 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.

Tízórai:233.200 adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Ebéd: 233.200 adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Uzsonna: 233.200/ adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Felnőtt dolgozói ebéd: 440 adag/év.

Élelmezési napok száma: 220 nap/év.

Feladatellátási helyek: Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó
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Egyesített Óvoda (1082 Budapest, Tolnai L utca 7-9.)

Tagintézmények
Cím

Tagóvodák

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.

Pitypang Tagóvoda 1087 Bp., Százados u. 14.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani:

- A tízórainak 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 kell kiszállítani (csoportos 
tálalóedény), amit Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

2. Adott infrastruktúra
A tevékenység ellátásának helyszínein egy-egy konyhai melegítő-tálaló helyiség áll 
rendelkezésre.
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3. Az óvodás gyermekek között az alábbi százalékban fordul elő élelmiszer érzékeny
ség (becslés):

Laktózmentes: minden étkezésnél 0,5%

Gluténmentes: minden étkezésnél 0,5%

Tejfehérje mentes: minden étkezésnél 0,5%

Liszt érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Tejfehérje és tojás és .szója érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Tejfehérje és tojás érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Tejfehérje és szója érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Diétás (diabetikus): minden étkezésnél 0.5%

4. Várható adagszámok szállítási címenként:

VÁRHATÓ ADAGSZÁMOK SZÁLLÍTÁSI CÍMENKÉNT:

Cím Normál napi étszám
Sertés mentes diétás és egyéb 

diétás napi létszám
Tízórai Ebéd Uzsonna Tízórai Ebéd Uzsonna

1084 Bp, Tolnai L. u. 7- 
9. 67 67 67 4 4 4
1086 Bp, Csobánc u. 5. 70 70 70 0 0 0
1088 Bp, Rákóczi u. 15. 90 90 90 3 3 3
1086 Bp, Dankó u. 31. 60 60 60 2 2 2
1086 Bp, Szűz u. 2. 108 108 108 8 8 8
1081 Bp, Kun u. 3. 56 56 56 2 2 2
1083 Bp, Tömő u. 38/A. 58 58 58 1 1 1
1085 Bp, Somogyi B. u. 
9-15. 94 94 94 4 4 4
1083 Bp, Baross u.
111/b. 71 71 71 3 3 3
1083 Bp, Baross u. 91. 71 71 71 2 2 2
1089 Bp, Vajda P. u. 
35-37. 107 107 107 3 3 3
1087 Bp, Százados u.
14. 66 66 66 3 3 3
Összesen Óvodák: 1020 1020 1020 40 40 40





2. rész

Általános Iskola 7 különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben 
összesen:
Ajánlattevő 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

a) Általános iskola alsó tagozat
Tízórai: 115 255 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 2 960 adag/év.
Ebéd: 139 120 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 3 330 adag/év.
Uzsonna: 115 255 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 2 960 adag/év.
Felnőtt dolgozói ebéd 185 adag/év.
Élelmezési napok száma: 185 nap/év.
b) Általános iskola felső tagozat
Tízórai: 59 015 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 480 adag/év.
Ebéd: 92 315 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 850 adag/év.
Uzsonna: 59 015 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 480 adag/év.
Felnőtt dolgozói ebéd:185 adag/év.
Élelmezési napok száma: 185 nap/év.

Feladatellátási helyek: BUDAPEST Vili. Kerület JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Álfa- 
lános 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 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.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani:
- A tízórainak és az uzsonnának 6:15-7.00 órára kell a gyerekek rendelkezésére áll

nia 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
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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 (csoportos tálaíóedény) szállítsák ki, 
amit Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

2. Adott infrastruktúra
A tevékenység ellátásának helyszínén egy konyhai melegítő-tálaló helyiség, valamint az 
étkeztetés lebonyolítását szükséges ebédlő rendelkezésre áll.
3. Az iskolás gyermekek között az alábbi százalékban fordul elő élelmiszer érzékeny
ség (becslés):
Laktózmentes: minden étkezésnél 0,5%

Gluténmentes: minden étkezésnél 0,5%

Tejfehérje mentes: minden étkezésnél 0.5%

Liszt érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Tejfehérje és tojás és szója érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Tejfehérje és tojás érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Tejfehérje és szója érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Diétás (diabetikus): minden étkezésnél 0,5%

4. Várható adagszámok szállítási címenként:
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3. rész

Szünidei gyermekétkeztetés, gyermekétkeztetés és szociális ellátás:

a) Szünidei gyermekétkeztetés csoportos tálalóedényben kiosztva 2021.-től

Ajánlattevő napi egyszeri meleg főétkezést (ebéd) biztosít a tanítási szünetekben egy 
feladatellátás! helyen általános, illetve középiskolás korú gyermekek részére mele
gen, csoportos kiszerelésben.

Ebéd: 2 600 adag/ év Élelmezési napok száma: 65 nap/év iskolai szünetekben.

Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gímn. 1086 Bp, Bauer S. u. 6-8.

Az ajánlattevőnek 10:00 és 11:00 között kell az ebédet kiszállítani.

b) Szociális étkeztetés előre csomagolva vagy csoportos tálalóedényben:
Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet biztosít ajánlatkérő által fenntartott szociális intéz
mények ellátottai részére. Ajánlattevő a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelés
ben kötetes teljesíteni, és erre irányuló igény esetén törekszik arra, hogy az ebédet ajánlat
tevő az ajánlatkérő 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.

ba) Munkanapokon: 6 feladatellátási helyen (Idősek Klubjai) dobozolt (sokkolt) adagokban:

Ebéd:

- normál
- diabetikus:
- gyomor- és epekímélő: 

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

13 695 adag/ év 
1 494 adag/év
498 adag/ év

bb) Munkaszüneti és ünnepnapokra 6 feladatellátási helyen (Idősek Klubjai) dobozolt 
(sokkolt) adagokban a hét utolsó munkanapján kiszállítva:

Ebéd:

- normál 4 408 adag/ év
- diabetikus: 348 adag/év
- gyomor- és epekímélő: 232 adag/ év 

Élelmezési napok száma: 116 nap/év.

be ) Munkanapokon 1 feladatellátási helyen (Értelmi fogyatékosok napközi otthona) 
csoportos tálalóedénv adagokban:

Ebéd:





- normál 4 482,- adag/ év
- diabetikus: 249adag/év
- gyomor- és epekímélő: 249 adag/ év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

Feladatellátási helyek: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézmé
nyei (1089 Budapest Kőris utca 35.)

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. Öszikék 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.

1. Műszaki specifikáció
Az ajánlattevőnek 10:00-ig kell az ebédet az Idősek klubjai részére kiszállítani a fent 
megjelölt címekre. A klubtagok részére hétvégre is biztosítunk étkezést, ezért a hét utolsó 
munkanapján a hétvégi (szombat, vasárnapi, ünnepnapi) ételadagokat is ki kell szállítani.

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 (ÉNO) az ételt zárható, hötartó 
szállítóedényben kell kiszállítania (csoportos tálalóedény), amit Ajánlattevőnek kell 
biztosítania. Az ÉNO-ba csak hétköznap kelt ételt szállítani.

A Klubok helységeibe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a megadott 
címekre.

2. 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 étéit kell biztosítania; diabetikus, illetve gyomor- és 
epekímélő étrendet.

c) Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva, dobozolva (sokkoltan):
Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet, igény szerint hideg vagy meleg vacsora étkezést 
biztosít a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai és alkalmazottai részére.





Gyermekek átmeneti otthona normál ebéd óvodás - 2 fő.
Gyermekek átmeneti otthona normái ebéd ált. isk. alsó -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.

Gyermekek Átmeneti Otthona részére az ételeket sokkolt és egyénileg csomagolt 
formában kérjük.

Hétvégi és munkaszüneti napok esetében a kiszállítandó sokkolt ételek pénteken, 
illetve az adott hét utolsó munkanapján szállíthatók.

Feladatellátási hely: Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁQ) 1088 Bp. Szentkirályi u. 15.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ebédet és a vacsorát 11:00 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.

2. Adott infrastruktúra

Az ajánlattevőnek a két fajta diétás ételt keli biztosítania: diabetikus, illetve gyomor- és 
epekímélő étrendet.

d) Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés előre dobozolt (sokkolt) adagokban:

Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet biztosít a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásban részesülők számára. Ajánlattevő a szolgáltatást 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. 
Ajánlattevő feladata az étel házhozszállítása is.

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

da) Munkanapokon:

ebéd:

- normál: 42 330,-adag/év
- diabetikus: 5 976 adag/év
- gyomor-és epekímélő: 1 245 adag/év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

db) Munkaszüneti és ünnepnapokon:

ebéd:

- normál: 16 820,- adag/ év
- diabetikus: 2 320 adag/év
- gyomor, és epekímélő: 464 adag/ év

Élelmezési napok száma: 116 nap/év.

Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés (központi címe:1089 Bp.. Orczy út 41.)

1. Műszaki specifikáció
Az ajánlattevőnek 11:00 óráig kell az ebédet előre megadott címekre kiszállítani. Az 
ajánlattevő ajánlatkérőtől 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 segítség nyújtás intézményébe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani 
a megadott címekre. Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit 
is.
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Valamennyi rész vonatkozásában:

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 
plusz 15%/év eltérés, mint megrendelés várhajó (opció).

Ajánlattevőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy az étkeztetés gazdaságos, 
ésszerű, a pazarlást minimális szintre szorító legyen.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori 
sajátosságoknak megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.
Ajánlattevő szolgáltatását valamennyi rész tekintetében a hatályos jogszabályok alapján, 
különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján köteles végezni. Az aján
lattevőnek be kell tartania a szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és tűzvédelmi, 
továbbá veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a járványügyi előírá
sokat.
Ajánlattevő igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás gyerme
kek esetében az alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a speciális diéta
igény esetén pedig, egyeztetést követően az ajánlattevő igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani tudja. Ajánlattevőnek minden, szak
orvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás 
étrendet kell biztosítani. A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használ
ható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.
Ajánlattevő a tárgyhavi étlaptervezetet, a számított változatossági mutató feltüntetésével, 
két héttel a tárgyhónapot megelőzően megküldi ajánlatkérőnek, illetve a szolgáltatás meg
kezdésekor ajánlattevő haladéktalanul küldi meg. Ajánlatkérő a tárgyhónapot megelőző hó
nap 25. napjáig jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet 
az ajánlattevőnek, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll rendel
kezésére.
Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgy
havi étlaptervezetet, a számított változatossági mutató feltüntetésével, két héttel a tárgyhó
napot megelőzően megküldi Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás megkezdésekor Vállal
kozó haladéktalanul küldi meg. Megrendelő a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig 
jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet a Vállalkozó
nak, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll rendelkezésére.
Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 mun
kanappal előbb kell átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevé
teleket tehet. Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a tel
jesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik észrevétel, az étlapot elfogadottnak 
kell tekinteni.
Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel tör
ténő egyeztetés és annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdeké
ben, hogy Megrendelő véleménye is figyelembevételre kerüljön. 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
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a módosított étlap kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően meg
történjen.
Ajánlattevő köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menübői, melyből az egyik 
leves, összeállítani. Az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.
Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.
Az ajánlatkérő 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

• Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig 
történhet, lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

• 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 az ajánlatkérő intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a megadott 
címre ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlattevő köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállító- 
jármüvet biztosítani, illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtlenít
hető hötartó ételszállító edényzetbe csomagolni az ételeket.
Diétás ételeket ajánlattevő köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén ajánlat
tevő köteles egyszer használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az ételeket.
Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, az ajánlatkérő intézményi tálalókonyháin tör
ténik, 2 példányban elkészített ételkísérö lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval 
(például: szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a 
minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása megtörténik, továbbá mind mennyi
ségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre kerülhetnek. 
Ajánlatkérő Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosít. Mennyiségi vagy fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi doku
mentáció alapján Jegyzőkönyv készül a kifogásolt termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fo
gyaszthatósági kifogás esetében ajánlattevő teljesítése hibás teljesítésnek minősül.
Ajánlattevő kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyeztesse 
a szállítások pontos, konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra a 
megadott időkereten belül kerüljön sor.
Ajánlatkérő 72 órával hamarabb értesíti ajánlattevőt a szolgáltatást érintő események- 
röl/döntésekröl (pl. rendkívüli óvodai szünet, stb.). A szerződéskötéskor aktuális döntések
ről, eseményekről ajánlatkérő a szerződés aláírását megelőzően ajánlattevőt tájékoztatja. 
Amennyiben a napi étkeztetési folyamatban váratlan helyzet adódik (pl. vendég diákok ér
kezése), és emiatt az ételadagok száma tekintetében - ésszerű mennyiségben (max. 50 
adag/feladatellátási hely/nap) - többlet igény merül fel az ajánlatkérő részéről és ezt 24 órá
val a teljesítési igény előtt írásban jelzi, Ajánlattevő annak helyszínre szállítását a kért idő
pontra biztosítja.
Ajánlatkérő a szállító edényzetet tiszta állapotban szolgáltatja vissza Ajánlattevő képviselő
jének. A szállítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodásokért az át
adást követően a visszaadásig Ajánlatkérő anyagi felelőséget vállal.
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Ajánlattevő köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállí
tásáról és szakszerű kezeléséről. Ajánlattevő köteles az ételmaradékok, ételhulladékok tá
rolására alkalmas zárható tárolóeszközöket biztosítani, és elszállításukról saját költségén 
gondoskodni. Az ételmaradék elszállítását naponta kell teljesíteni minden olyan napon, ami
kor a hőmérséklet eléri a +30°C-ot, egyébként pedig heti három alkalommal, az ajánlatkérő 
kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.
A szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes joggal felfüggeszteni, ha az aján
lattevő neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani a szolgáltatásokat, vagy csak 
egy részét, beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való pótlást is. Az ajánlattevő füg
getlenül attól, hogy ezért nem felelős, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl.: a főzőkonyha energiaellátásának meg
szűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben szükség szerint egyeztet 
az ajánlatkérővel.
Az ajánlatkérő által felkért szakhatóságok jogosultak az ajánlattevő által szolgáltatott étel 
mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.
Ajánlatkérő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését ajánlattevő 
képviselőjének kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat az ajánlattevő munkafolya
matainak akadályozásával.
Az ajánlatkérő a szolgáltatás végzését, az ajánlattevő tevékenyégét, a teljesítés menetét, 
az alkalmazott eszközöket, az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos - pl. nyers
anyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási - dokumentá
ciót, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-egészségügyi 
megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel készítésé
hez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt is ellenőriz
heti. Az ellenőrzést ajánlatkérő végezheti megbízottja, más vállalkozó, intézmény útján is. 
Erről ajánlattevőt értesíteni köteles. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe 
foglalják.
Nem mentesül az ajánlattevő a felelősség alól, ha az ajánlatkérő az ellenőrzést elmulasz
totta vagy nem megfelelően végezte el. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra 
mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a szavatossági jogok már ekkor érvényesíthetők. 
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő akár független külső akkreditált szervezet 
bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.
Az ajánlattevő Ajánlatában megjelölt, továbbá a szerződés megkötésének időpontjában, 
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 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 al
vállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
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3. számú melléklet:

Farkasné Horváth Ágnes élelmezésvezető 72 hónap szakmai tapasztalat

Kicska Ferenc szakács 72 hónap szakmai tapasztalat

Bognárné Somogyi Krisztina dietetikus 72 hónap szakmai tapasztalat
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4. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott .................... (név, beosztás), a ............................... (cégnév) (székhely:........................ ;
cégjegyzékszám:........................... ; adószám:........................... ; a továbbiakban:..... ) arra jogosult képviselőjeként polgári
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal 
összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Vállalkozó és a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat között „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására" 3. rész: Szünidei gyermekétkeztetés csoportos 
tálalóedényben, szociális étkeztetés előre csomagolva (dobozolt, sokkolt), részben házhozszállítva, illetve csoportos 
tálolóedényben, és a Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva (dobozolt, sokkolt)“ tárgyban 
................ .....(dátum) napján kötött szolgáltatási szerződés teljesítésébe a Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat kívánja 
bevonni.

Alvállalkozóid

Az alvállalkozó megnevezése

Név:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám2:

Az alvállalkozó elérhetősége

Levelezési cím:

E-mail cím:

Mobiltelefonszám:

Teíefonszam3:

Fax elérhetőség4:

Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy(ek) megnevezése:....  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

................. ,202..................

a..... képviseletében

(cégszerű aláírás)

! Ért Jeinszerűen annyi aíviílJaikozó vonatkozásában töltendő ki. ahány alvállalkozó a teljesítésben t eszt vesz.

2 Amennyiben alvállalkozó gazdálkodási formája nyomán rendelkezik vele.
3

Adott esetben
4

Adott estben





MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására (3. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIL törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 3. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mel lékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) került aláírásra.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szerződés nettó egységárakat tartalmazó 1. sz. 
mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett, 2022. 
április 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosítás 
mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.
A módosítás nyomán a szerződés eredeti ellenértéké (nettó 64 281 844 Ft) 70 642 692 Ft-ra 
emelkedik.



Felek egybehangzóan megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 
ellenértékének növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és nem éri el az eredeti szerződés értékének 
10%-át sem. Felek megállapítják egyúttal, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 

jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

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

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő
testületének .X9./2022. (III.28.) számú határozata alapján.

Budapest, 2022. .. >>Jiónap.........nap GBudapest, 2022.... hónap ?.! nap

Megrendelő 7 .
Budapest Főváros VIFI. kerület Józsefvárosi 

Önkdríftányzat 
képviseletében

Pikó András polgármester

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm: 
Budapesti, 2022. .'5 f .  
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dr. Sájtos Csilla À ; 
je^yzőj^

-A
Pénzügyileg ellenjegyzem^Budapest, 2022

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető



Melléklet: ártáblázat

SZÜNIDEI
GYERMEKÉTKEZTETÉS, 
CSOPORTOS TÁLALÓ 
EDÉNYBEN KISZÁLLÍTÁS

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd ált. isk. alsó 1235 295,63 365 103 570,38 704 419
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. alsó

65 295,63 19216 570,38 34 075

Ebéd ált. isk. felső 1105 295,63 326 671 570,38 630 270
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. felső

- 295,63

Ebéd középisk. 130 334,10 43 433 645,11 83 864
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás középisk.

65 461,58 30 003 891,29 57 934

SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁS 
HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag-norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag norma Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt 
ebéd)

49 145 408,83 20 091 950 789,08 38 779 337

Ebéd diétás 10 005 408,83 4 090 344 789,08 7 894 745
KLUBBOK 6 HELYSZÍNEN 
DOBOZOLVA. HA AZ ÉTEL 
MEGFELELŐ 
HŐMÉRSÉKLETÉT TUDJÁK 
BIZTOSÍTANI, AKKOR NEM 
SZÜKSÉGES SOKKOLT 
KISZERELÉS

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt ebéd) 18 103 348,38 6 306 723 672,59 12 175 897
Ebéd diétás 2 572 454,99 1 170 234 878,10 2 258 473
ÉRTELMI 
FOGYATÉKOSOK 
NAPKÖZI OTTHONA 
(CSOPORTOS 
TÁLALÓ EDÉNY)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

E 
ös

adási ár 
szesen

Ebéd (csoportos tálaló 
edény)

4 482 331,90 1487576 640,72 2 871 707

Ebéd diétás (csoportos 
tálaló edény)

498 331,90 165 286 640,72 319079

GYERMEKEK 
ÁTMENETI 
OTTHONA 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd bölcsödés és 
óvodás

730 331,90 242 287 640,72 467 726

Ebéd ált. isk. alsó 1460 331,90 484 574 640,72 935 451
Ebéd ált. isk. felső 1460 331,90 484 574 640,72 935 451
Ebéd középisk. 730 331,90 242 287 640,72 467 726
Vacsora bölcsödés és 
óvodás

730 239,58 174 893 462,68 337 756

Vacsora ált. isk. alsó 1460 239,58 349 787 462,68 675 513
Vacsora ált. isk. felső 1460 239,58 349 787 462,68 675 513



[ Vacsora középisk. 730 [239,58174 893 [462,68 ; 337 756

Összesített eladási ár (nettó Ft): 70.642.692 Ft

A Házi segítségnyújtás intézményébe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a 
megadott címekre. Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.



MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására (3. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 3. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, 
amely 2022. április 1-jén módosításra került.

A közbeszerzési eljárás 3. részében (szünidei gyermekétkeztetés csoportos tálalóedényben, szociális 
étkeztetés előre csomagolva (dobozolt, sokkolt), részben házhozszállítva, illetve csoportos 
tálalóedényben és a gyermekek átmeneti otthonába előre csomagolva (dobozolt sokkolt)) 2022. április 
1-jei hatállyal lépett életbe a szolgáltatás szerződés 1. sz. módosítása, melyben Felek a 9,9%-os 
áremelésben állapodtak meg. A Vállalkozó első áremelési kérelmét 2022. február 10. napján kelt 
levelében jelentette be a Megrendelő felé. Az első áremelési kérelem benyújtása óta és a kérelem 
jóváhagyása alatt eltelt időszak során a gazdaságpolitikai és a piaci viszonyok extrém módon 
megváltoztak és előre nem látható és nem tervezhető inflációs hatást eredményeztek.

A szolgáltatási szerződés 4.1.1 pontjában rögzítettek szerint:

„A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés 



időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex 
mértékével emelhető.”
A közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezete az alábbi fö részekből tevődik össze:
• Élelmiszer alapanyag

• Munkabér

• Igénybe vett szolgáltatások (tisztítószerek, munkaorvos, informatika, karbantartás, logisztika,
rezsi stb.)

A KSH adatai alapján az alábbi áremelkedés volt tapasztalható az elmúlt 12 hónapban (a KSH által 
kimutatott infláció mértéke az alábbiak szerint alakult): élelmiszer alapanyag esetében: 15,60%, a 
munkabér esetében 17,50%, az igénybe vett szolgáltatások esetében pedig 63,96 %; súlyozott átlag: 
23,61%. Kiugró adatként jelentkezik az igénybe vett szolgáltatások növekedése, melyre leginkább az 
energiaárak növekedése ad magyarázatot.

A Vállalkozó szolgáltatási megfelelő színvonalú ellátása érdekében kért további áremelést.

A Vállalkozó által bemutatott részletes indokokat tartalmazó dokumentáció a jelen 
szerződésmódosítás 2. mellékletét képezi.

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a szolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

Felek rögzítik, hogy a fentiekben foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek teljesülésére:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;

A COV1D-19 járvány és a jelenleg zajló ukrán-orosz háború következtében a nyersanyagok ára előre 
nem látható módon, jelentősen emelkedett, amelyre erősítőleg hat a jelenleg gyenge forint árfolyam is, 
mely a hazai termelők esetében az exportra történő termelési hajlandóságot erősíti a hazai piac ellátása 
helyett. Ezen körülmények bizonyos termékek esetében termékhiányt okoznak, amely tovább hajtja 
felfelé a termékek árát. Gazdasági előrejelzések szerint az infláció mértéke az év hátralévő részében 
tovább fog emelkedni. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett 20-30%-os infláció az élelemiszerek és a 
bérek vonatkozásában a szolgáltatási szerződés aláírásakor sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő 
számára nem volt előre látható.

eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

A módosítás révén a szolgáltatási szerződésben kizárólag az egységárak módosulnak; a szolgáltatási 
szerződés általános jellegét vagy bármely, a szolgáltatási szerződés jellegével kapcsolatos rendelkezés 
megváltoztatására nem kerül sor a szerződésmódosítás eredményeként.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem 
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére 
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szolgáltatási szerződés nettó egységárakat tartalmazó 
1. sz. mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szolgáltatási szerződés többi pontjának változatlanul 
hagyása mellett, 2022. szeptember 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 
jelen szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szolgáltatási szerződés ellenértéke nettó 70.642.692 Ft-ról nettó 76 867 944 Ft- 
ra emelkedik.. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2. szerződésmódosítással nem éri el az 
ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 50%-át.

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



Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban, amelyből három példány a Megrendelőt egy példány a Vállalkozót illeti a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének 184/2022. (VI.23.) számú 
határozata alapján.
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/I . Helfe1 idd'

SZÜNIDEI
GYERMEKÉTKEZTETÉS, 
CSOPOR TOS TÁLALÓ 
EDÉNYBEN KISZÁLLÍTÁS

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd ált. isk. alsó 1235 321,67 397 262 620,62 766 466
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. alsó

65 321,67 20 909 620,62 40 340

Ebéd ált. isk. felső 1105 321,67 335 445 620,62 685 785
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. felső

- 321,67 620,62

Ebéd középisk. 130 363,52 47 258 701,93 91 251
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás középisk.

65 502,24 32 646 969,79 63 036

SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁS 
HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag-norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag norma Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt 
ebéd)

49 145 444,84 21 861 662 858,58 42 194 914

Ebéd diétás 10 005 44 4,84 4 450 624 858,58 8 590 093
KLUBBOK 6 HELYSZÍNEN 
DOBOZOLVA. HA AZ ÉTEL 
MEGFELELŐ
HŐMÉRSÉKLETÉT TUDJÁK 
BIZTOSÍTANI, AKKOR NEM 
SZÜKSÉGES SOKKOLT 
KISZERELÉS

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt ebéd) 18 103 379,07 6 862 304 731,83 13 248 318
Ebéd diétás 2 572 495,06 1 273 294 955,44 2 457 392
ÉRTELMI 
FOGYATÉKOSOK 
NAPKÖZI OTTHONA 
(CSOPORTOS 
TÁLALÓ EDÉNY)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (csoportos tálaló 
edény)

4 482 361,13 1 618 585 697,15 3 124 626

Ebéd diétás (csoportos 
tálaló edény)

498 361,13 179 843 697,15 347 181

GYERMEKEK 
ÁTMENETI 
OTTHONA 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd bölcsŐdés és 
óvodás

730 361,13 263 625 697,15 508 920

Ebéd ált. isk. alsó 1460 361,13 527 250 697,15 1 017 839
Ebéd ált. isk. felső 1460 361,13 527 250 697,15 1 017 839
Ebéd középisk. 730 361,13 263 625 697,15 508 920
Vacsora bölcsődés és 
óvodás

730 260,68 190 296 503,43 367 504



Vacsora ált. isk. alsó 1460 260,68 380 593 503,43 735 008
Vacsora ált. isk. felső 1460 260,68 380 593 503,43 735 008
Vacsora középisk. 730 260,68 190 296 503,43 367 504

Összesített eladási ár (nettó Ft): 76. 867. 944 Ft

A Házi segítségnyújtás intézményébe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a megadott címekre. Az árnak 
tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.





SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

3.rész

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

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint megrendelő (továbbiakban a 
„Megrendelő")

másrészről az

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
Törzskönyvi azonosító szám: 735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András polgármester

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft., mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó"
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám:
Statisztikai számjele:

23854996-2-13
23854996-7022-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

a továbbiakban együtt; a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást kezdeményezett az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Kbt. 81. § 
alapján 3 részajánlati körben EKR001130092Û20 számon. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (111.18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének a 3. részben.

1. Szerződés tárgya

1.1 A Szerződés tárgya Megrendelő ellátási kötelezettségébe tartozó intézményekben, a 3. részben: Szünidei 
gyermekétkeztetés csoportos tálalóedényben, szociális étkeztetés előre csomagolva (dobozolt, sokkolt), részben 
házhozszállítva, illetve csoportos tálaióedényben, és a Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva 
(dobozolt, sokkolt) (azaz az 2. mellékletben 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, 
valamint szociális ellátottak) közétkeztetés biztosítása a Vállalkozó által üzemeltetett főzőkonyháról kiszállított 
módon jelen szerződés 3. pontjában foglalt részletszabályok és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 
szerint.

Felek jelen szerződés szövegezése során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban Rendelet) 2. §-a szerint használja a fogalmakat, a szerződés 
aláírásának napján hatályos szöveg szerint.

Felek rögzítik, hogy a Rendelet érdemi módosulását illetve hatályon kívül helyezését és új, azonos tárgyú rendlet 
hatályba lépését olyan Felek által előre nem látható körülménynek tekintik, amely adott esetben alapot adhat a 
Kbt. 141. § (4) c) ca) alpontjának alkalmazásával történő szerződésmódosításra.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az ajánlati dokumentációban feltüntetett adagszámokon 
felül részenként és éves átlagban további 15%-nak megfelelő adagot megrendelni a megrendeléskor érvényes áron 
(opció).

1.2 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja a szolgáltatás szerződés- és jogszabályszerű teljesítését, 
jelen szerződés teljes teljesítési időszaka alatt.



1.3 Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és élelmiszeranyag szükségleteire 
tekintettel, az egyes korcsoportok szükségleteit és étkezési sajátosságait figyelembe véve, a közétkeztetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok és ajánlások alapján köteles eljárni, különös tekintettel a Rendeletre,

1.4 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a főzőkonyhája működtetéséhez szükséges teljeskörű 
hatósági engedélyeket beszerezte, majd gondoskodik ezek folyamatos biztosításáról, megújításáról.

1.5 Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. Szerződés hatálya és megszűnése

2.1 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.

Felek erről 6 hónappal a szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

2.2 A Szerződés megszűnik

a.) határozott idő lejártával,

b.) rendes felmondással,

c.) rendkívüli felmondással.

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

2.4 Jelen szerződést bármelyik Fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a másik fél a jelen 
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.

2.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megrendelő vagy Vállalkozó fizetésképtelenné 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 az élelmiszerbiztonsági előírásokat;

Amennyiben Vállalkozó képviselője és a Megrendelő által kijelölt személyek egyhangúan étkezésre 
alkalmatlannak tartják az ételt (mely tényt jegyzőkönyvben rögzítenek),

Vállalkozó részenként számítva egy hónapon belül legalább három esetben bármely feladatellátási 
helyre vonatkozóan 4.2.1 szerinti késedelembe esik.

Amennyiben szakhatóság a Vállalkozó főzőkonyhájának működésével kapcsolatosan korlátozó vagy 
felfüggesztő határozatot hoz.

2.6 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.

3. Szolgáltatások (Gyermek-, diák-, szociális- és alkalmazotti étkeztetés), Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori sajátosságoknak 
megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.

3.2 Vállalkozó a 3. részben napi egyszeri meleg ebédet biztosít Megrendelő által fenntartott szociális intézmények 
ellátottai részére a Közbeszerzési Dokumentumok 4. fejezetében részletezettek szerint.

Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény 
esetén törekszik arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő 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 a szolgáltatási napot megelőző utolsó munkanapig átadja az 
aktuális címlistát a Vállalkozónak.

Továbbá Vállalkozó a 3. részben napi egyszeri meleg ebédet, igény szerint hideg vagy meleg vacsora étkezést 
biztosít a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai és alkalmazottai részére a Közbeszerzési Dokumentumok 4. 
fejezetében részletezettek szerint.

3.3 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. 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.

3.4 Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet, 
a számított változatossági mutató feltüntetésével, 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 jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll 
rendelkezésére.

Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 munkanappal előbb kell 
átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Vállalkozó a Megrendelő 
észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a teljesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik 
észrevétel, az étlapot elfogadottnak kell tekinteni.

Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel történő egyeztetés és 
annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdekében, hogy Megrendelő véleménye is 
figyelembevételre kerüljön. 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,

3.5 Vállalkozó köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik leves, összeállítani. 
Felek rögzítik, hogy az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.

3.6 Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.

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

- Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, 
lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

- 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.

3.7 Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a megadott címre a Vállalkozó 
feladata és költsége.

3.8 Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállítójárművet biztosítani, 
illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe 
csomagolni az ételeket.

3.9 Vállalkozónak különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek higiéniájára. A meleg ételek 
szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények 
biztosítása alapkövetelmény.

3.10 Diétás ételeket Vállalkozó köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén Vállalkozó köteles egyszer 
használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az ételeket.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő Intézményi tálalókonyháin történik, 2 példányban 
elkészített ételkísérő lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval (például: szállítólevél, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása 
megtörténik, továbbá mind mennyiségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre 
kerülhetnek. Megrendelő köteles Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosítani. 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.

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: tízórai, uzsonna: 6.15-7.00 óráig
ebéd: 10.00-11.00 óráig
vacsora: ebéddel egy időben

Szállítási időpont házhozszállításnál: ebéd: 8.00-11.00 óráig
Nappali ellátási klubok: ebéd: 10.00 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. 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/feladatelllátási hely/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.

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. 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, a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.

Jelen 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 szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a Vállalkozó által 
szolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.

Megrendelő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését Vállakozó képviselőjének 
kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat a Vállalkozó munkafolyamatainak akadályozásával.

A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét, a teljesítés menetét, az alkalmazott eszközöket, 
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 is 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 ekkor érvényesíthetők. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő akár független külső akkreditált 
szervezet bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.

A Vállalkozó a jelen szerződés 1. mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a 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 Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatban nevesítetten meg nem jelölt alvá!lalkozó(k)at a Kbt 138. 
§ (3) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a Vállalkozó, 
továbbá a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
további alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (4. sz. melléklet).

Az alvállalkozó bejelentésekor Vállalkozónak meg kell adnia az alábbi információkat;

alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám, és adott esetben cégjegyzékszám)

alvállalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobiltelefonszám, adott esetben telefonszám és 
faxszám)

alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személy(ek) megnevezése.

A vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelő szerződésben rögzített 
kapcsolattartóját tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésében közölt adatainak változásáról.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban előirt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

3.23 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése 
alapján úgy 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.

3.24 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 a 3. mellékletben külön is felsorolt, 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 a Vállalkozó 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 a Megrendelő szűkítette 
az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3.25 Vállalkozó köteles köteles a teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben felsorolt, az alkalmasság igazolásához valamint 
az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakembereket a szerződés teljes időtartama alatt, 
és a személyükben bekövetkező változásról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az alkalmasság igazolásához és 
az értékelésnél figyelembe vett többlettapasztalatot biztosító személy bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más, ha velük folyamatosan biztosítható legalább ugyanolyan mértékű többlettapasztalat, mint 
amelyet Vállalkozó ajánlatában bemutatott és Megrendelő értékelt. Az Ajánlatban szereplő alkalmasság 
igazolásában és értékeléshez töblettapasztalat biztosításaként bemutatott személy helyett más személy 
teljesítésbe történő bevonásáról Megrendelőt az ajánlatban szereplő formaságokkal azonos módon (szakmai 
önéletrajz stb.) haladéktalanul éresíteni kell.

3.26 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamennyi szolgáltatást köteles képzett és gyakorlati, szakmai 
tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni. A jelen szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő 
alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.

3.27 A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak megszegésével, illetve egyéb károkozó magatartásával a jelen 
szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a károsultnak a Vállalkozó felelősséggel tartozik. A 
felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói kötelezettségre, amely Vállalkozót a jelen szerződés alapján terheli és 
ez alapján a Vállalkozó felel az általa a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek 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. 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.

4. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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4.1 . Fizetési feltételek

4.1.1 A Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő szerződésszerű elvégzéséért 
szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj a Vállalkozó nettó egységárait tartalmazó, jelen szerződés 1. sz. 
melléklete (Ajánlat) alapján kerül a tényleges, szerződésszerű teljesítés alapján meghatározásra. A Vállalkozó a 
nettó egységárait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok figyelembevételével alakította 
ki. A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt 
minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével emelhető. A 
Vállalkozó az áremelésre vonatkozó kérelmét először 2022. április 1. napjáig, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év április 1. napjáig jogosult benyújtani a Megrendelőhöz. A Vállalkozó a Megrendelő 30 
napon belül közölt jóváhagyása esetében érvényesítheti a jelen pontban rögzített áremelést.

4.1.2 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 (Ptk. 6:130§ (1) szerint). A 
szabályszerű számla melléklete az aláírt teljesítési igazolás.

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 teljesítésigazolás 
szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kerül kiállításra.

4.1.3 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi el. A szolgáltatási díj 
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.

4.2 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.2.1 Késedelmi kötbér:

A Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni,

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3.16. 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 25 %-a szorozva a késedelmesen szállított adagok 
számával.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles

a.) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában 
előírt - átadási időpontját követő 60. perctől,

b.) a felsős és középiskolában ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában előírt- 
átadási időpontját követő 120. perctől,

helyettesítő hideg élelmet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti energiatartalmát 
biztosítva egy-egy főre, a Rendeletben 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.

A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem napja.

4,2.2 Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik féi az előírásoknak és a 
szerződésben foglaltaknak nem megfelelőnek ítéli meg az ételt, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére 
kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. A kötbér megfizetése nem zárja ki Megrendelő 
szavatossági igényének érvényesítését.

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 25 %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával.

A kötbér a fenti (ételt alkalmatlanná minősítő) megállapítás, illetve a kifogás közlésével válik esedékessé.



4.2.3 Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben Vállalkozó önhibájából nem teljesíti szerzó'déses kötelezettségét, akkor meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A kötbér alkalmanként fizetendő. A meghiúsulási kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával.

A meghiúsulási kötbér a teljesítés elmaradásának napján válik esedékessé.

Megrendelő a kötbér, illetve kártérítésre irányuló fizetési igényét a Vállalkozóval szemben fizetési felszólítás 
alapján érvényesíti (30 napos fizetési határidővel). Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 
munkanapon belül a Vállalkozó magát ki nem menti (bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott érdemi 
nyilatkozattal), akkor a megrendelői követelés elismertnek - és a Kbt. 135.§ (6) bekezdésben rögzített feltételek 
bekövetkezése esetén- beszámíthatónak minősül.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 A Kbt. 136. § -ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy

a.) 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;

b.) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti.

Az 5.1. pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülnek külön-külön is.

5.2 A Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi adottsága, valamint a 
jövőben esetlegesen kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet fennállása alatt, a szerződés teljesítése során az 
átlagosnál nagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk.

5.3 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.

5.4 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen 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.

5.5 A Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, 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.

5.6 A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat/közreműködőket 
titoktartási kötelezettség terheli a jelen 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, intézménye hivatali, üzleti 
vagy egyéb titkait sértené.

5.7 A jelen 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.

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

5.9 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 50. § (la) bekezdése, és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) 1. pontja alapján Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a változásokat a Megrendelőnek bejelenteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan 



tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy-ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

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

5.11 A felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a területileg illetékes 
bíróság kizárólagosságát kötik ki.

5.12 Jelen szerződés értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást fogadják el:

az előzményi közbeszerzési eljárás során Megrendelő által kibocsátott közbeszerzési dokumentumok

Vállalkozó nyertes ajánlata

Szerződés teljesítése során felek által tett érvényes jognyilatkozatok.

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

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt....példányban a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021.......hónap ....... nap Budapest, 2021.... hónap ... nap

Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Megrendelő 
képviseletében

Pikó András polgármester
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aljegyző
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1. Vállalkozó ajánlata

2. Közbeszerzési Dokumentumok (benne Megrendelő intézményeinek listája)

3. Az alkalmasság igazolásához valamint az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakemberek

4. Nyilatkozat alvállalkozókról



1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata

A





Ajánlattevő

Ajánlattevő neve: FoodHost Catering Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

AJANLAT

„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a 

közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben”

3. részajánlat

Pécel, 2020. december 11
FoodHost Catering Kft.
2119 Pécel, Mátyás király tér?.

Adószám: 23854996-2-13 
Cégj.: 13-09-155042 

Bank: 12020407-01503820-00100006



1/A. számú melléklet

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ
DOKUMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN

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

Æj

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

--- -v

Kitöltött ártáblázat - kereskedelmi ajánlat, részenként (önálló fájlban 
kerül csatolásra: ....xlsx)_____  _ __ _____________________
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével

'T„ 

—_

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
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 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

:

1— 
-....—

í—
..............Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a 
cégbírósághoz benyújtott váitozásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 3Û.) 
Korm. rendelet 13. §J. - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IG

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)

AZOLÁSOK

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.
A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírási 
címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi 
dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, ill^&r 
bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot.
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Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

—-—

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével
Szakmai önéletrajz X-
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása ___ ___
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi intézkedési 
tervét megismerte

2?

FoodHost Catering Kft.
2119 Pécsi, Mátyás király tér 7.

Adószám: 23854996-2-13 
Cégj.: 13-09-155042 

Bank: 120204^7-01503820-00100006
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Előszerződés

amely létrejött egyrészről

a FoodHost Catering Kft.
székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
adószám: 23854996-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-155042
mint megbízó [megbízó]

másrészről

a VINCZE PROFI TÁL Kft.
székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 7.
adószám: 11069643-2-05
cégjegyzékszám: 05-09-002940
mint megbízott (megbízott, együttesen felek) között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel

Szerződő Felek rögzítik, hogy megbízó ajánlattevőként indul Józsefváros Önkormányzat 
(1082 Budapest, Baross u. 63-27.), mint ajánlatkérő által lefolytatandó "intézményi 
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális 
intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben" tárgyú EKR001130092020 
azonosítás számú közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), 
amely alapján ajánlatot nyújt be.

1. A pályázati felhívás 111.1.4) M.l. pontja alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, amennyiben az ajánlati felhívás feladása napjától 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 minimum 1 
szerződést minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, és a 
szolgáltatás bármely egybefüggő 12 hónapja alatt összesen legalább;
1. rész. 50.000 normál ebédadag és 3.000 diétás adag;
2. rész: 150.000 normál ebédadag és 3.000 diétás adag;
3. rész: 15.000 normál ebédadag és 1.500 diétás ebédadag került előállításra, 

illetőleg szállításra.

2. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a pályázati felhívásban megjelölt feltételekkel 
rendelkező referenciával.

3. Megbízott kijelenti, hogy ezen kapacitásait megbízó rendelkezésére bocsátja, hogy a 
fent megjelölt közbeszerzési eljáráson sikeresen indulhasson. Kft-

Adószám: 23854996-2-1^

Cég/.: 13-09-15S042
CT 8ank: ^^04Q7-01503820-00100006



4. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés időtartama alatt 
folyamatosan megfelel és a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak.

5, Megbízott VINCZE PROFI TÁL Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.) képviseletében 
Vincze József ügyvezető meghatalmazza a Megbízó FoodHost Catering Kft. (2119 Pécel, 
Mátyás király tér 7.) ajánlattevő képviseletében Csézli András Bence ügyvezetőt, hogy a 
közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok megtételekor valamint az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a VINCZE PROFI TÁL Kft. 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.) képviseletében eljárjon.

6. Felek megállapodnak, hogy az együttműködés részleteiről legkésőbb a közbeszerzési 
eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésének napja előtt, írásban 
állapodnak meg.

7. Felek kijelentik, hogy a fenti előszerződés, mint akaratukkal egyezőt kötötték meg.

8. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V törvény rendelkezései az 
irányadóak.

Poke!, 2020. december 15.
FoodHost Cstering Kft.
2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

Adószám: 23854996-2-13
Cégi.: 13-09-155042

Bank; 12020407^01503820-00100006

Csézli András Bence 
FoodHost Catering Kft. 

ügyvezető igazgató
VINCZE PROF1

ügyvezető igazgatfrA J 
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2020.12-16. Tranzakció adata!

Könyvelt tétel

Számlatulajdonos.' FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Forrásszámla: 12020407-01503820-00100006

Típus: Elektronikus forint átutalás

Könyvelés napja: 2020.12.16, szerda

Értéknap: 2020.12.16, szerda

Azonosító: GNK20L0O0O619770

Összeg: -500 000,00 HUF

Tranzakciós partner: Józsefvárosi Önkormányzat
117840091550800900000000

Közlemény: Közétkeztetés 3. rész - ajánlati b 
iztosíték

Nyomtatás Bezár

FoodHost Catering Kft.
2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

Adószám: 23854996-2-13 
Cég]..-13-03-155042 

Bank: 12020407-01503820-00100006

hnps:Mireklnót.raiffeisen.hu/cgi-bin/rai/direWne!/accounts/journalPopup.jsp?BV_SessíonlD=@@@@1511280596.160ál1369l@@@@&8V_En... 1/1

!
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NYILATKOZAT 
klímavédelmi intézkedési terv megismeréséről

Alulírott Csézli András Bence, mint a(z) FoodHost Catering Kft. (székhely: 2119 Pécel, 
Mátyás király tér 7.) ajánlattevő szervezet képviselője a Budapest Főváros Vili, 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az „Intézményi 
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi 
intézkedési tervét megismertük.

FoadHost Csillog Kft.
2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

Adószám: 238S4996-2-13

Keltezés: Pécel, 2020.december 11. _ .cégi.: 13-09.155042
Bank: 12O2O407-015O3820-O010O00G

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása)



2. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok





BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082 BUDAPEST, BAROSS U. 63-67.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

AZ

„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévó szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 

részajánlati körben"

tárgyú

KBT. MÁSODIK RÉSZ, 
UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2020.



~ ÁLÁPINFÓRMÁCiOKA KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

A Budapest Főváros Vili, 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 Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 1 4592527
Fax: +36 1 3036696
Honlap: http://jozsefvaros.hu
E-mail: kozbeszerzes@jozsefvaros.hu

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a 257/2018. (XII. 18.) Korm. 
rendelet 21. § (10) bekezdése alapján):
Név: dr. Lukács Andrea 00163

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

4. Fejezet: Műszaki leírás és Szerződés tervezet (külön fejezetben a szerződés tervezet)

2

http://jozsefvaros.hu
mailto:kozbeszerzes@jozsefvaros.hu


1. FEJEZET 

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Az ajánlati felhívás az alábbi linken található:

https://ekr.qoy.hu

i'l s

https://ekr.qoy.hu


2. FEJEZET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK, AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

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 és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
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) és (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 és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a szolgáltatás egy részére vonatkozóan (ajánlattevő), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, 
sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, 
és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1.6. A közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével és 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 és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével, az Ajánlatkérő és 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

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

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

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

• Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

• Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

• Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

• Nyilatkozat üzleti titokról

• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

2.7. .Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)

2.8. 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.

2.9. 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. A cégkivonatban szereplő 
kötelezettségvállalók esetében: aláírási címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az 
ajánlat valamennyi dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, 
illetve bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot.

2.10. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I.30.). számú 
határozatával elfogadta a Józsefvárosi Klímaintézkedési tervet. A terv 1. Az 
Önkormányzat Intézményeinek és Gazdasági társaságainak Konkrét Intézkedési 
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Terve fejezetének 1.5. pontja alapján a közbeszerzési és beszerzési eljárás 
lefolytatása során az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az Önkormányzat 
klímavédelmi intézkedési tervét ismerik.
Az intézkedési terv elérhető:
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6508_20200130javaslat_klimavedelmijnt 
ezkedesi_terv.pdf

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

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

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

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.

[sT^ájánlatok felbontása ~~~~
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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 " " ”22
6.1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat, a bírálatot csak az 

értékelési szempont szerint legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb 
ajánlattevő vonatkozásában végzi el részenként

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

6.3. A Kbt. 69. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak 
figyelembevétele mellett 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 a Kbt 81. § (5) bekezdésében 
foglaltak figyelembevétele mellett 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 és az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza. 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az 
ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szerelőt von be az eljárásba és a 
hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.



7, AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

A felolvasólapon a mennyiségi, számszerűsíthető adatokat lehet feltüntetni.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelés 
szempont (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli a felhívásban megadottak szerint.

❖ Minőségi szempontok:

1. M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezető többlet tapasztalata 
(egész hónap, 0-36 hónap) Súlyszám: 7

2. M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata (egész 
hónap, 0-36 hónap) Súlyszám: 6

3. M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata (egész 
hónap, 0-36 hónap) Súlyszám 7

❖ Ár szempont: Ajánlati ár nettó HUF Súlyszám: 80

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

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

> Ár szempont

> Ajánlati ár nettó HUF: súlyszám: 80

Ajánlati ár, módszer: a csatolt ártábla kitöltésével.

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

kitöltött ártáblázatban szereplő Összesített eladási ár (nettó Ft)) tartalmazza, amelyet a 

Felolvasólapon kell 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)

PV* ™ x XL 
AV

PV vizsgált pontszám

PM maximális pontszám

XL legjobb tartalmi elem

XV vizsgált tartalmi elem

Az igy kiszámított pontok az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal (szorzószámmal) 

felszorzásra kerülnek, amely pont a súlyozott pont.

Ponthatár:0-100

Minőségi szempontok:

9
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> M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezetö többlet tapasztalata 
(0-36 egész hónap) Súlyszám: 7

> M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata (0-36 
egész hónap) Súlyszám: 6

> M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata (0-36 
egész hónap) Súlyszám 7

Értékelése: arányosítás két szélső érték között:

Név: M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezetö többlet 
tapasztalata (egész hónap) Súlyszám: 7

Név: M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata 
(egész hónap) Súlyszám: 6

Név: M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata 
(egész hónap) Súlyszám 7

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 (alkalmassági feltételként előírt) 
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!

A szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlattal együtt csatolni kell, mivel az 
értékelés során ajánlatkérő az önéletrajzból ellenőrzi a felolvasólapon megadott 
adatot.

Értékelés módszere: Arányosítás két szélső érték között:

azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (0 
hónap többlet szakmai tapasztalat) 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
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ahol

Pvízsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (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;

A szakember - a 2-4. értékelési részszempont vonatkozásában releváns - szakmai 
tapasztalatát illetően a felolvasólapon feltüntetett és a szakmai önéletrajzból 
megállapítható mértékének összhangban kell lennie!
Ajánlatkérő a fentiek szerint kiszámított súlyozott pontokat részajánlatonként összesíti, és 

az az ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat, amelynek az összesített 

súlyozott összpontszáma a legmagasabb. Amennyiben több ajánlat összesített 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, aláírva, részenként kell benyújtani.

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

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

• Ajánlattevő nem nyújt be részletes ártáblázatot, vagy Ajánlattevő a Kbt. 71. § 
(8) bekezdése alapján jelentős módosítást hajt végre, ami hiánypótlással nem 
korrigálható.

• Ajánlattevőnek az ártáblázatban szereplő valamennyi tételre / sorra ajánlatot 
kell adnia, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.



Érvénytelen ajánlattevő ajánlata, ha egy tételre / sorra „0”-s ajánlatot tesz, ha az 
adott sort / cellát kitöltetlenül hagyja.

• Egy adott részen belül valamennyi sor beárazása kötelező! A kitöltetlen sorok 
/ cellák az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!

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 és illetékek, utazási, nyomtatási, kommunikációs és szállásköltség stb.

A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 1. napjától, továbbá ezt követően a 
szerződés időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közzétett 
közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció mértékének megfelelően (előző évi átlagos 
fogyasztói árindex) emelhető (bővebben a szerződésben).

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az árnak 
tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díját, költségét is.

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 és 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.

L8- 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.

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.
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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

Munkajogi:

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: munkavedelmiToo@pm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkavedelem-info@ngm.gov.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: foglalkoztatas.feluqveleti-foo@pm.gov.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: nav kozpont@nav.gov.hu

Környezetvédelmi:

Agrárminisztérium
Környezetügyért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest, Pf. 1.
Telefon:+36 (1)795 2000
Telefax:+36 (1)795 0200
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E-mail: info@fm.qov.hu

Szociális:

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

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

1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: +36(1)323-3600
fax: +36(1) 323-3602
E-mail: munkauqvi.ellenorzes@mvmu.bfkh.qov.hu,
munkavedelem.munkauqv@mvmu.bfkh.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: 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: orszaQOSZoldhatosaq@pest.qov.hu

Szociális:
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály;
Szociális és Gyámügyi Osztály
1035 Budapest, Váradi utca 15.
Tel.: +36(1)896-0468
Telefax: +36(1)237-4879
E-mail: qyamhivatal.budapest@bfkh.Qov.hu
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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, 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 
kitöitési helye és módja

Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pont III, rész „A” szakasza 1. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pont III, rész „A” szakasza 2. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ac) pont III, rész „A” szakasza 3. pont

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés ae) pont III, rész „A” szakasza 5. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés af) pont III, rész „A” szakasza 6. pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés ag) pont Ili, rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1) bekezdés ah) pont Ili, rész „A” és „D” szakasza

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont Hl. rész „C” szakasz 1-5. pontja

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont III, rész „D” szakasza
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Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont ///. rész„D” szakasza

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont III, 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 eljárás során

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont III, rész,,C” szakasz 10. dl pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) pont

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés ke) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés I) pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont III. rész„C” szakasz 8-9. pontja

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont III. rész„C” szakasz 7. pontja

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

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont ///. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont III, rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pont III, rész„A” szakasza

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

Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pont III, rész „A” szakasza

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

10.4. Tisztán nemzeti kizárási okok (melyekről a III. 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
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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.

[ 12. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

Ajánlatkérő az eljárásban való részvéteit ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amit az 
ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint; 2. 
rész esetében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint; 3. rész esetében 500.000,-, azaz 
ötszázezer forint.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az 
ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot a fenti határidőben és megfelelő mértékben 
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.

Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok 
egyikén:

- az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11784009-15508009 számú fizetési 
számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy 
átutalással. Átutalás esetén közleményként a „Közétkeztetés....rész  - ajánlati 
biztosíték” - szöveget szükséges megjelölni (ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés 
dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának),

1

- feltétel nélküli, visszavonhatatlan, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- befizetést/átutalást igazoló dokumentum,
- garancia biztosításával való teljesítés esetén az eredeti garancialevél pdf 

formátumban, készfizető kezesség vállalás esetén a kezességvállalásról szóló 
eredeti dokumentum,

- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvény pdf 
formátumban.

A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának vagy készfizető 
kezességvállalást tartalmazó levélnek, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított, 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

■ feltétel nélkülinek, visszavonhatatlannak kell lennie és a kiállítónak vállalnia kell, hogy 
Ajánlatkérő első írásbeli felszólítására, anélkül, hogy Ajánlatkérőnek kérését 

1 Közlemény rovatba: az ajánlattal érintett rész száma feltüntetendő. A biztosíték részenként külön-külön 
igazolandó.

17 & 
( Æ



igazolnia vagy indokolnia kellene, Ajánlatkérő kérése kézhezvételétől számított 8 
banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet;

■ Ajánlatkérő megnevezése és székhelye: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

- ajánlattevő megnevezése és székhelye (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők 
neve és székhelye, valamint a biztosítékot rendelkezésre bocsátó ajánlattevő(k) neve 
és székhelye)

■ a kiállító pénzügyi intézmény vagy biztosító neve és székhelye;
• az eljárás tárgya: „Közétkeztetés”;
■ a biztosíték/ pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség összege;
■ a biztosíték/ pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség érvényességének kezdő időpontja, valamint lejártának időpontja.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását ajánlattevő köteles ajánlatához 
csatolnia. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek 
lennie.

A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

[A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdése szerint:
„(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt 

okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 
igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - 
ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási 
helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok 

szerint megfelelően aláírja,
e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű 

ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá 
vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, 
és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott 
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, 
vagy

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött 
létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító 
személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására 
egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; 
továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást 
elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az 
okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább 
fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el. ']
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Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés 
megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati 
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati 
kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően 
nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát 
alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer 
rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről 
történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az 
ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja 
rendelkezésre.

■ ' ♦♦♦ ■■
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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 űrlap 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 elektronikus űrlap 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 és 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:

» Felolvasólap
® Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az 

űrlapon jelölni, hogy „A nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.”)

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

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

® Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
• Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

» Nyilatkozat a Kbt 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
20



• Nyilatkozat üzleti titokról
• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Äz 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- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
VONATKOZÁSÁBAN

22
í ,■

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

Oldalszám

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével _ _ ______
Kitöltött ártáblázat - kereskedelmi ajánlat, részenként (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
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 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

i

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 

I érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. §]. - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
AZ AJANLATI FELHÍVÁSBAN ELŐIRT 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.
A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírási 
címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi 
dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, illetve 
bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot.



Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)______
Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

-----------------—

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével
Szakmai önéletrajz
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi intézkedési 
tervét megismerte
Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
előírt irat
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUM 
ESETBEN)

1OK (ADOTT
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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 ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK

Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontszerinti nyilatkozat - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

Kbt. 62. § (1) bekezdés ke) pontszerinti nyilatkozat - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, 
amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő 
szerepe] 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) és 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 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 10.§ rendelkezései alapján az adott ajánlattevő 
letelepedése szerint releváns dokumentumok.

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLA1 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

CBAN

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
Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról a KBT. 69. § (4)
BEKEZDÉSE SZERINT CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
VONATKOZÁSÁBAN - adott esetben |

Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályban 
előírt irat

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUM 
(ADOTT ESETBEN)

ÆOK
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1. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________ , mint a(z)
:. .. (székhely:

...___________________________ ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet2 képviselője ezennel meghatalmazom

... ________________ (személyi igazolvány száma: __________ ; született:
__________ ; anyja neve: __________ ; lakcíme: ____________________________ ) 
személyt, hogy a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint 
Ajánlatkérő által az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 
biztosítása 3 részben” 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 
képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

(meghatalmazott aláírása)

Aláírás:
Név;
Lakcím:

2 Kérjük egyértelműen (pl. aláhúzással) jelölni!



2. számú melléklet
NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában3
Alulírott ......................................................................................... . mint a(z)
............................................................................................................. (székhely: 
............................................................................................) ajánlattevő szervezet 
képviselője a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint
Ajánlatkérő által az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 
biztosítása 3 részben” tárgyában kiirt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot 
teszem a kizáró okok vonatkozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)4, d)5, e)6, f)7 pontjaiban és 
(2)8 bekezdésében foglalt kizáró okok.

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

képviselő aláírása)

3 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) és d) pántjára, 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.

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

5 Ha az ajánlattevő 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 nyilatkozatszükséges.

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

7 Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozat szükséges.

8 Nem természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat szükséges.
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4. számú melléklet 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

(MINTA)

- ..rész

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, x^iiV^c^ 

KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉSEK, ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK

MettŐI meddig 
(év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

- - \ s

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(SZAKMAI TAPASZTALAT13)(Lehetőleg kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az 

időben visszafelé

(év hónaptól - év hónapig)

Időtartam Munkahely/munkáltató Ellátott munkakör, pozíció

Mettől meddig
megnevezése megnevezése14

13 A szakmai tapasztalat egyrészt az alkalmasság megítélése szempontjából, másrészt az értékelésnél is 
releváns!

14 Melyből az alkalmasság megléte megállapítható

4/l
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Szakmai tapasztalat összesen:............. hónap

Az előírt minimum alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat....... hónap15

Alulírott.............................  16ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
mint a(z) ...... . .................... 17 ajánlattevő jelen eljárásban történő nyertesség esetén, a
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 

megindított „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 

fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részben” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében 
személyesen részt veszek.

Kijelentem továbbá, hogy a fent hivatkozott szerződés teljesítésében képes vagyok részt 

venni, és dolgozni kívánok a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és ezen időszakra 

vonatkozóan nincs más olyan kötelezettségem, amelyek az e szerződésben való 

munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt: hely, év/hónap/nap

szakember saját kezű aláírása

15 az előírt alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalat hónapban megadva, mely megegyezik a 
felolvasólapon szereplő adattal!

16 A szakember neve 

17 az ajánlattevő neve



4. FEJEZET

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS

 SZERZŐDÉSTERVEZET (KÜLÖN MELLÉKLETBEN)

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, 
úgy 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:

T. rész I

Óvoda 12 különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben összesen:
Ajánlattevő 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.

Tízórai:233.200 adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Ebéd: 233.200 adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Uzsonna: 233.200/adag/év melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 8.800 adag/év.

Felnőtt dolgozói ebéd: 440 adag/év.

Élelmezési napok száma: 220 nap/év.

Feladatellátási helyek: Budapest Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó
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Egyesített Óvoda (1082 Budapest, Tolnai L utca 7-9.)

Tagintézmények

Tagóvodák
Cím

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 ti. 2.

Hétszínvirág Tagóvoda 1081 Bp., Kun u. 3.

Csodasziget Tagóvoda

Mesepalota Tagóvoda

1083 Bp., Tömő u. 38/A.

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

Gyerekvirág Tagóvoda

Virágkoszorú Tagóvoda

Katica Tagóvoda

1083 Bp., Baross u. 111/b.

1083 Bp., Baross u. 91,

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

Pitypang Tagóvoda 1087 Bp., Százados u. 14.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani:

- A tízórainak 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 kell kiszállítani (csoportos 
tálalóedény), amit Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

2. Adott infrastruktúra
A tevékenység ellátásának helyszínein egy-egy konyhai melegítő-tálaló helyiség áll 
rendelkezésre.
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3. Az óvodás gyermekek között az alábbi százalékban fordul elő élelmiszer érzékeny
ség (becslés):

Laktózmentes: minden étkezésnél 0,5%

Gluténmentes: minden étkezésnél 0,5%

Tejfehérje mentes: minden étkezésnél 0,5%

Liszt érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Tejfehérje és tojás és szója érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Tejfehérje és tojás érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Tejfehérje és szója érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Diétás (diabetikus): minden étkezésnél 0,5%

4. Várható adagszámok szállítási címenként:

VÁRHATÓ ADAGSZÁMOK SZÁLLÍTÁSI CÍMENKÉNT:

Cím Normál napi étszám
Sertés mentes diétás és egyéb

dié tás napi létszám
Tízórai Ebéd Uzsonna Tízórai Ebéd Uzsonna

1084 Bp, Tolnai L. u. 7- 
9. 67 67 67 4 4 4
1086 Bp, Csobánc u. 5. 70 70 70 0 0 0
1088 Bp, Rákóczi u. 15. 90 90 90 3 3 3
1086 Bp, Dankó u. 31. 60 60 60 2 2 2
1086 Bp, Szűz u. 2. 108 108 108 8 8 8
1081 Bp, Kun u. 3. 56 56 56 2 2 2
1083 Bp, Tömő u. 38/A. 58 58 58 1 1 1
1085 Bp, Somogyi B. u. 
9-15. 94 94 94 4 4 4
1083 Bp, Baross u. 
111/b. 71 71 71 3 3 3
1083 Bp, Baross u. 91. 71 71 71 2 2 2
1089 Bp, Vajda P. u. 
35-37. 107 107 107 3 3 3
1087 Bp, Százados u.
14. 66 66 66 3 3 3
Összesen Óvodák: 1020 1020 1020 40 40 40



2. rész

Általános iskola 7 különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben 
összesen:
Ajánlattevő 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.

a) Általános iskola alsó tagozat
Tízórai: 115 255 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 2 960 adag/év.
Ebéd: 139 120 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 3 330 adag/év.
Uzsonna: 115 255 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 2 960 adag/év.
Felnőtt dolgozói ebéd 185 adag/év.
Élelmezési napok száma: 185 nap/év.
b) Általános iskola felső tagozat
Tízórai: 59 015 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 480 adag/év.
Ebéd: 92 315 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 850 adag/év.
Uzsonna: 59 015 adag/év, melyből sertés mentes diétás és egyéb diétás 1 480 adag/év.
Felnőtt dolgozói ebéd:185 adag/év.
Élelmezési napok száma: 185 nap/év.

Feladatellátási helyek: BUDAPEST Vili. Kerület JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Álta
lános Iskolái

Iskolák Cím

Németh László Általános Iskola 
Molnár Ferenc Általános Iskola 
Deák Diák Általános Iskola

1084 Bp., Német u. 14.
1085 Bp., Somogyi B. u.9-15.___
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 Ált.lsk. és 
Gimn. 1086 Bp., Bauer S. u. 6-8.
JEGYMI 1084 Bp., Tolnai L. u. 11-15.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani:
- A tízórainak és az uzsonnának 6:15-7.00 órára kell a gyerekek rendelkezésére áll

nia 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
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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 (csoportos tálalóedény) szállítsák ki, 
amit Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

2. Adott infrastruktúra
A tevékenység ellátásának helyszínén egy konyhai melegítő-tálaló helyiség, valamint az 
étkeztetés lebonyolítását szükséges ebédlő rendelkezésre áll.
3. Az iskolás gyermekek között az alábbi százalékban fordul elő élelmiszer érzékeny
ség (becslés):
Laktózmentes: minden étkezésnél 0,5%

Gluténmentes: minden étkezésnél 0.5%

Tejfehérje mentes: minden étkezésnél 0,5%

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

Tejfehérje és tojás érzékeny: minden étkezésnél 0,5%
Tejfehérje és szója érzékeny: minden étkezésnél 0.5%
Diétás (diabetikus): minden étkezésnél 0.5%

4. Várható adagszámok szállítási címenként:
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3. rész

Szünidei gyermekétkeztetés, gyermekétkeztetés és szociális ellátás:

a) Szünidei gyermekétkeztetés csoportos tálalőedényben kiosztva 2021.-től

Ajánlattevő napi egyszeri meleg főétkezést (ebéd) biztosit a tanítási szünetekben egy 
feladatellátási helyen általános, illetve középiskolás korú gyermekek részére mele
gen, csoportos kiszerelésben.

Ebéd: 2 600 adag/ év Élelmezési napok száma: 65 nap/év iskolai szünetekben.

Lakatos Menyhért Ált.lsk. és Gimn. 1086 Bp. Bauer S. u. 6-8.

Az ajánlattevőnek 10:00 és 11:00 között kell az ebédet kiszállítani.

b) Szociális étkeztetés előre csomagolva vagy csoportos tálalóedényben:
Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet biztosít ajánlatkérő által fenntartott szociális intéz
mények ellátottai részére. Ajánlattevő a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelés
ben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény esetén törekszik arra, hogy az ebédet ajánlat
tevő az ajánlatkérő 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.

ba) Munkanapokon: 6 feladatellátási helyen (Idősek Klubjai) dobozolt (sokkolt) adagokban:

Ebéd:

- normál 13695adag/év
- diabetikus: 1 494 adag/év
- gyomor- és epekímélö: 498 adag/év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

bb) Munkaszüneti és ünnepnapokra 6 feladatellátási helyen (Idősek Klubjai) dobozolt 
(sokkolt) adagokban a hét utolsó munkanapján kiszállítva:

Ebéd:

- normál 4 408 adag/év
- diabetikus: 348 adag/év
- gyomor-és epekímélő: 232 adag/év

Élelmezési napok száma: 116 nap/év.

be ) Munkanapokon 1 feladatellátási helyen (Értelmi fogyatékosok napközi otthona) 
csoportos tálalóedény adagokban:

Ebéd:
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- normál 4 482,-adag/év
- diabetikus: 249 adag/év
- gyomor- és epekímélö: 249 adag/ év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása.

Feladatellátási helyek: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézmé
nyei (1089 Budapest Kőris utca 35.)

1. Napraforgó Idősek Klubja 1089 Bp„ Delej u. 34.
2. Ciklámen Idősek Klubja _ _ 

_3. Víg otthon Idősek Klubja_____
4. Öszikék Idősek Klubja

1081 Bp., II. János Pál pápa tér 17.
1084 Bp., Víg u. 18.____
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.

1. Műszaki specifikáció
Az ajánlattevőnek 10:00-ig kell az ebédet az Idősek klubjai részére kiszállítani a fent 
megjelölt címekre. A klubtagok részére hétvégre is biztosítunk étkezést, ezért a hét utolsó 
munkanapján a hétvégi (szombat, vasárnapi, ünnepnapi) ételadagokat is ki kell szállítani.

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 (ÉNO) az ételt zárható, hötartó 
szállítóedényben kell kiszállítania (csoportos tálalóedény), amit Ajánlattevőnek kell 
biztosítania. Az ÉNO-ba csak hétköznap kell ételt szállítani.

A Klubok helységeibe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a megadott 
címekre.

2. 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 ételt kell biztosítania: diabetikus, illetve gyomor- és 
epekímélö étrendet.

c) Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva, dobozolva (sokkoltan):
Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet, igény szerint hideg vagy meleg vacsora étkezést 
biztosít a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai és alkalmazottai részére.
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Gyermekek átmeneti otthona normál ebéd óvodás - 2 fő.
Gyermekek átmeneti otthona normál ebéd ált isk. alsó-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.

Gyermekek Átmeneti Otthona részére az ételeket sokkolt és egyénileg csomagolt 
formában kérjük.

Hétvégi és munkaszüneti napok esetében a kiszállítandó sokkolt ételek pénteken, 
illetve az adott hét utolsó munkanapján szállíthatók.

Feladatellátási hely: Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) 1088 Bp. Szentkirályi u. 15.

1. Műszaki specifikáció

Az ajánlattevő köteles az ebédet és a vacsorát 11:00 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.

2. Adott infrastruktúra

Az ajánlattevőnek a két fajta diétás ételt kell biztosítania: diabetikus, illetve gyomor- és 
epekímélő étrendet.

d) Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés előre dobozolt (sokkolt) adagokban:

Ajánlattevő napi egyszeri meleg ebédet biztosít a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásban részesülők számára. Ajánlattevő a szolgáltatást 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. 
Ajánlattevő feladata az étel házhozszállítása is.

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

da) Munkanapokon:

ebéd:

- normál: 42 330,- adag/ év
- diabetikus: 5 976 adag/év
- gyomor- és epekímélő: 1 245 adag/ év

Élelmezési napok száma: 249 nap/év.

db) Munkaszüneti és ünnepnapokon:

ebéd:

- normál: 16 820,- adag/ év
- diabetikus: 2 320 adag/év
- gyomor, és epekímélő: 464 adag/ év

Élelmezési napok száma: 116 nap/év.

Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés (központi címe: 1089 Bp.. Orczy út 41.)

1. Műszaki specifikáció
Az ajánlattevőnek 11:00 óráig kell az ebédet előre megadott címekre kiszállítani. Az 
ajánlattevő ajánlatkérőtől 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. Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit 
is.
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Valamennyi rész vonatkozásában:

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 
plusz 15%/év eltérés, mint megrendelés várható (opció).

Ajánlattevőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy az étkeztetés gazdaságos, 
ésszerű, a pazarlást minimális szintre szorító legyen.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori 
sajátosságoknak megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.
Ajánlattevő szolgáltatását valamennyi rész tekintetében a hatályos jogszabályok alapján, 
különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján köteles végezni. Az aján
lattevőnek be kell tartania a szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és tűzvédelmi, 
továbbá veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt a járványügyi előírá
sokat.
Ajánlattevő igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás gyerme
kek esetében az alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a speciális diéta
igény esetén pedig, egyeztetést követően az ajánlattevő igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani tudja. Ajánlattevőnek minden, szak
orvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás 
étrendet kell biztosítani. A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használ
ható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.
Ajánlattevő a tárgyhavi étlaptervezetet, a számított változatossági mutató feltüntetésével, 
két héttel a tárgyhónapot megelőzően megküldi ajánlatkérőnek, illetve a szolgáltatás meg
kezdésekor ajánlattevő haladéktalanul küldi meg. Ajánlatkérő a tárgyhónapot megelőző hó
nap 25. napjáig jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet 
az ajánlattevőnek, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll rendel
kezésére.
Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgy
havi étlaptervezetet, a számított változatossági mutató feltüntetésével, két héttel a tárgyhó
napot megelőzően megküldi Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás megkezdésekor Vállal
kozó haladéktalanul küldi meg. Megrendelő a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig 
jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet a Vállalkozó
nak, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll rendelkezésére.
Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 mun
kanappal előbb kell átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevé
teleket tehet. Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a tel
jesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik észrevétel, az étlapot elfogadottnak 
kell tekinteni.
Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel tör
ténő egyeztetés és annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdeké
ben, hogy Megrendelő véleménye is figyelembevételre kerüljön. 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
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a módosított étlap kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően meg
történjen.
Ajánlattevő köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik 
leves, összeállítani. Az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.
Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.
Az ajánlatkérő 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

• Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig 
történhet, lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

• 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 az ajánlatkérő intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a megadott 
címre ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlattevő köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállító
járművet biztosítani, illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtlenít
hető hőtartó ételszállító edényzetbe csomagolni az ételeket.
Diétás ételeket ajánlattevő köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén ajánlat
tevő köteles egyszer használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az ételeket.
Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, az ajánlatkérő intézményi tálalókonyháin tör
ténik, 2 példányban elkészített ételkísérő lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval 
(például: szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a 
minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása megtörténik, továbbá mind mennyi
ségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre kerülhetnek. 
Ajánlatkérő Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosít. Mennyiségi vagy fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi doku
mentáció alapján jegyzőkönyv készül a kifogásolt termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fo
gyaszthatósági kifogás esetében ajánlattevő teljesítése hibás teljesítésnek minősül.
Ajánlattevő kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyeztesse 
a szállítások pontos, konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra a 
megadott időkereten belül kerüljön sor.
Ajánlatkérő 72 órával hamarabb értesíti ajánlattevőt a szolgáltatást érintő események- 
röl/döntésekről (pl. rendkívüli óvodai szünet, stb.). A szerződéskötéskor aktuális döntések
ről, eseményekről ajánlatkérő a szerződés aláírását megelőzően ajánlattevőt tájékoztatja. 
Amennyiben a napi étkeztetési folyamatban váratlan helyzet adódik (pl. vendég diákok ér
kezése), és emiatt az ételadagok száma tekintetében - ésszerű mennyiségben (max. 50 
adag/feladatellátási hely/nap) - többlet igény merül fel az ajánlatkérő részéről és ezt 24 órá
val a teljesítési igény előtt írásban jelzi, Ajánlattevő annak helyszínre szállítását a kért idő
pontra biztosítja.
Ajánlatkérő a szállító edényzetet tiszta állapotban szolgáltatja vissza Ajánlattevő képviselő
jének. A szállítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodásokért az át
adást követően a visszaadásig Ajánlatkérő anyagi felelőséget vállal.
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Ajánlattevő köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállí
tásáról és szakszerű kezeléséről. Ajánlattevő köteles az ételmaradékok, ételhulladékok tá
rolására alkalmas zárható tárolóeszközöket biztosítani, és elszállításukról saját költségén 
gondoskodni. Az ételmaradék elszállítását naponta kell teljesíteni minden olyan napon, ami
kor a hőmérséklet eléri a +30DC-ot, egyébként pedig heti három alkalommal, az ajánlatkérő 
kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.
A szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes joggal felfüggeszteni, ha az aján
lattevő neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani a szolgáltatásokat, vagy csak 
egy részét, beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való pótlást is. Az ajánlattevő füg
getlenül attól, hogy ezért nem felelős, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl.: a főzőkonyha energiaellátásának meg
szűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben szükség szerint egyeztet 
az ajánlatkérővel.
Az ajánlatkérő által felkért szakhatóságok jogosultak az ajánlattevő által szolgáltatott étel 
mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.
Ajánlatkérő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését ajánlattevő 
képviselőjének kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat az ajánlattevő munkafolya
matainak akadályozásával.
Az ajánlatkérő a szolgáltatás végzését, az ajánlattevő tevékenyégét, a teljesítés menetét, 
az alkalmazott eszközöket, az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos - pl. nyers
anyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási - dokumentá
ciót, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-egészségügyi 
megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel készítésé
hez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt is ellenőriz
heti. Az ellenőrzést ajánlatkérő végezheti megbízottja, más vállalkozó, intézmény útján is. 
Erről ajánlattevőt értesíteni köteles. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe 
foglalják.
Nem mentesül az ajánlattevő a felelősség alól, ha az ajánlatkérő az ellenőrzést elmulasz
totta vagy nem megfelelően végezte el. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra 
mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a szavatossági jogok már ekkor érvényesíthetők. 
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő akár független külső akkreditált szervezet 
bevonásával ’’szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.
Az ajánlattevő Ajánlatában megjelölt, továbbá a szerződés megkötésének időpontjában, 
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 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 al
vállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előirt kizáró okok hatálya alatt.
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3. számú melléklet:

Gutori Tamás élelmezésvezető 72 hónap szakmai tapasztalat

Sípos József szakács 72 hónap szakmai tapasztalat

Takács Henrietta dietetikus 72 hónap szakmai tapasztalat

Botos Ilona diétás szakács 72 hónap szakmai tapasztalat
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4. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott .................... (név, beosztás), a ................................ (cégnév) (székhely:........................ ;
cégjegyzékszám:........................... ; adószám:........................... ; a továbbiakban:..... ) arra jogosult képviselőjeként polgári
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal 
összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Vállalkozó és a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat között „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására" 3. rész: Szünidei gyermekétkeztetés csoportos 
tálalóedényben, szociális étkeztetés előre csomagolva (dobozolt, sokkolt), részben házhozszállítva, illetve csoportos 
tálalóedényben, és a Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva (dobozolt, sokkolt)" tárgyban 
......................(dátum) napján kötött szolgáltatási szerződés teljesítésébe a Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat kívánja 
bevonni.

Alvállalkozói.1

Az alvállalkozó megnevezése

Név:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám2:

Az alvállalkozó elérhetősége

Levelezési cím:

E-mail cím:

Mobiltelefonszám:

Teiefonszám3:

Fax elérhetőség4:

Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy(ek) megnevezése:....

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:.....

.................. ,202...................

a..... képviseletében

(cégszerű aláírás)

1 ErtekinszíTűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki. ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

2
Amennyiben alvállalkozó gazdálkodási formája nyomán rendelkezik vele.

3
Adottesetben

4
Adottestben




