
 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
A Kbt. 113. § szerint indított nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban  

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 
képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
 
Telefon:  +36 26389566 
Fax:   +36 26389724 
E-mail:  titkarsag@nagykovacsi.hu 

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása: 
A Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással indított nemzeti nyílt eljárás. 
Az eljárás alkalmazásának indoka: az eljárás tárgya a Kbt. 3. melléklete szerinti szociális és egyéb 
szolgáltatások közé tartozik, így a Kbt. 21. § (2) bekezdése értelmében az eljárásra a Kbt. Harmadik 
Része alkalmazandó.  

 
3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető 
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei: 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt, térítésmentesen küldi meg az ajánlattevőknek a 
közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban úgy is, mint: Dokumentáció), melynek részét 
képezik a műszaki tartalom, az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok mintái, valamint a 
szerződéses feltételek (szerződéstervezet). 
 
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Tárgy: Szolgáltatás megrendelés 
 
„Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén” 
 
CPV Kód:  
55524000-9 Iskolai élelmezési szolgáltatások 
55523000-2 Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára 
 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás biztosítása 
a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően (ételmaradék 
elszállítással heti két alkalommal). 
 
A nyertes ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy vegetáriánus, liszt- vagy tej-
érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell. 
 
A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat az általa üzemeltetett főzőkonyhában 
készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a teljesítési helyekre 
szállítani.  
 
Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett kapacitású teljesítést 
(pl. szünetidőszaki foglalkozások) biztosítani kell. 
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A tálalókonyhákban a szükséges konyhatechnológiai eszközök, tálaló és étkészletek biztosítottak, 
az általános iskola konyhájában azonban nyertes Ajánlattevőnek kell sütő-pároló berendezést 
felszerelnie, amelynek műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
A szállító edényzetet nyertes Ajánlattevő biztosítja. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek 
pótlását Ajánlatkérő biztosítja.  
 
Tálaló és étkészletek mosogatása nem képezi nyertes Ajánlattevő feladatát, a szállító edényzeti 
higiénia biztosítása az Ajánlattevő kötelezettsége. 
 
Mennyiség:  
 

Megnevezés adag/nap 

Bölcsőde (normál) 

reggeli 24 

tízórai 24 

ebéd 24 

uzsonna 24 

Bölcsőde (diétás) 

reggeli - 

tízórai - 

ebéd - 

uzsonna - 

Óvoda (normál) 

tízórai 323 

ebéd 323 

uzsonna 323 

Óvoda (diétás) 

tízórai 17 

ebéd 17 

uzsonna 17 

Általános Iskola (normál) 

tízórai 388 

ebéd 580 

uzsonna 388 

Általános Iskola (diétás) 

tízórai 8 

ebéd 15 

uzsonna 8 

Felnőtt (normál) 

ebéd 85 

Felnőtt (diétás) 

ebéd - 

Szociális (normál) 

ebéd 9 

Szociális (diétás) 

ebéd 1 
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A megadott, várható mennyiségektől +20% eltérés lehetséges. 
 
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják 
Vállalkozási szerződés. 
 
6) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A Vállalkozási szerződés 2020. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre jön létre. 
 
7) A teljesítés helye: 
Nagykovácsi 
NUTS-kód: 
HU 102 Pest megye 

 
8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámlázás havonta biztosított. Ajánlatkérő a számlát a 
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított teljesítés igazolása alapján, a nyertes Ajánlattevő 
által szabályszerűen, az Ajánlatkérő címére kiállított és eljuttatott számla ellenében átutalással 
egyenlíti ki. Fizetési határidő 30 nap, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésére. 
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben 
alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezéseket is.  
 
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
9) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés 
tárgyát képező azonos munkanemek és feladatok beszerzése esetén a részekre történő ajánlattétel 
lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között 
megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. 
 
10) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempontok szerint értékeli. 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, valamint az azok súlyát meghatározó 
szorzószámok (súlyszámok): 

 

 Szempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár  
(Ft/nap; a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
táblázat beárazásával képzett ár) 

30 

2. A szolgáltatást reprezentáló mintaétlapok  20 

 
Az ajánlatok 1-2. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa 1-10 pont. 
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Ajánlatkérő az 1. bírálati részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának 
(KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A. 1. ba) pontja (fordított arányosítás) szerint értékeli.  

 
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb : Avizsgált 
ahol  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  
Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

 
Ajánlatkérő a 2. bírálati részszempontokra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának 
(KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet B. 1. pont (pontozás) szerint értékeli, a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett értékelési szempontrendszer figyelembevételével. 
 
11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
fennállnak. 
 
Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
 
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 
következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 

 
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn 
az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 
12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok: 
 
Igazolás módja: 
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P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti 
évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített 
beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
Ha az ajánlattevő P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából (közétkeztetés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az 
esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti 
tevékenység megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri 
vagy meghaladja az 75.000.000,- Ft-ot. 
 
P/2. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bek. c) pontja alapján csatolni kell Ajánlattevőnek az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó 
közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1.) vagy P/2.) 
pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében 
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 
 
M/1. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bek. a) pontja alapján csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három 
év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján. 
Az ismertetésnek (nyilatkozatnak/a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak) tartalmaznia 
kell legalább az alábbi adatokat: szerződést kötő másik fél megnevezését és elérhetőségét, a 
szolgáltatás rövid ismertetése, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e? 
 
M/2. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bek. c) és g) pontja alapján – figyelemmel a Korm. rendelet 24. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra 
– csatolni kell az alábbiakat: 
 
M/2/1. MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, 
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, 
illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai; 
 
M/2/2. MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonság irányítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal 
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egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 
tanúsítvány, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai; 
 
M/2/3. MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvány, vagy azzal 
egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 
tanúsítvány, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az ezzel 
egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékai. 
 
M/3. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bek. b) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek 
a megnevezését képzettségük, szakmai tapasztalatuk és annak időtartama ismertetésével. Az 
ajánlathoz csatolni kell a nevezett szakemberek által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási 
nyilatkozatot, valamint a képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok egyszerű 
másolatát. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot 
tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az 
alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő milyen módon felel 
meg. 
 
Alkalmassági minimum követelmények: 
 
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését 
megelőző három lezárt üzleti év tekintetében több mint 1 évben negatív volt; 
 
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre 
vonatkozó közbeszerzés tárgya (közétkeztetés) szerinti nettó árbevételének összege nem éri el a 
105.000.000,- Ft-ot. 
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított három éven belül legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített (ide 
nem értve a tanéven kívüli szünetidőszakot) legalább 1 db, legalább nettó 70 millió Ft/ év értékű 
közétkeztetési szolgáltatási referenciával, ahol a szolgáltatás elérte a napi 700 adag ebédet. 
Referenciaként folyamatban lévő szolgáltatás is elfogadható, ha rendelkezik már legalább 12 hónap 
teljesítési időszakkal. 
 
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes: 
M/2/1. MSZ EN ISO 9001:2009, és 
M/2/2. MSZ EN ISO 22000:2005, és 
M/2/3. MSZ EN ISO 14001:2005 
 
tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal, illetve nem csatolja a 
minőségbiztosítás, és/vagy élelmiszer biztonság és/vagy a környezetvédelmi vezetési 
követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. 
 
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 
M/3/1. 1 fő szakács végzettségű, legalább 3 éves gyermekétkeztetési tapasztalattal rendelkező 
szakemberrel, és 
M/3/2. 1 fő diétás szakács végzettségű, legalább 3 éves gyermekétkeztetési tapasztalattal  
rendelkező szakemberrel, és 
M/3/3. 1 fő, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező élelmezésvezetővel, és  
M/3/4. 1 fő, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező dietetikussal. 
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13) Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 
2017.07.17. 10:00 
 
14) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
 
15) Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés: 
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.  
 
16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: 
2017.07.17. 10:00 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1. Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
Jelenlétre jogosultak: 68.§ (3) bekezdése szerint. 
 
17) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
30 nap. 
 
18) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: - 
 
19) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információt: 
 
Ajánlati biztosíték: 
Az eljárásban való részvétel feltétele 1.000.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtása, melynek teljesítését 
az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérő 11600006-00000000-10677285 számú bankszámlájára történő 
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
- kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.  
A biztosíték átutalása (befizetése) esetén legalább a befizetés időpontját szükséges megjelölni az 
ajánlatban, egyéb esetben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia biztosításról 
szóló iratot, vagy kötelezvény eredeti példányát kell csatolni az ajánlatban. 
 
Késedelmi kötbér: 
A nyertes Ajánlattevő késedelmesen teljesít, ha az Ajánlatkérő által meghatározott (dátumban és 
órában megadott) időponthoz képest több mint egy órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés 
esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve napi 20 % kötbért köteles fizetni. 
A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 10 %-a. 
 
Hibás teljesítési kötbér: 
Hibás teljesítésnek minősül, ha nyertes Ajánlattevő nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), 
illetve a jogszabályoknak, és a megkötésre kerülő vállalkozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeknek nem megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás 
teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 10 %-a. 
 
Meghiúsulási kötbér: 

Meghiúsulási kötbér fizetendő, amennyiben az adott szállítási napra egyáltalán nem történik 
szállítás, vagy ha a késedelem meghaladja a 2 órát. A kötbér számítási alapja: a nem teljesítéssel 
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érintett ételszállítmány adott napra számított nettó ellenértéke, mértéke: 30%-a. Amennyiben a 
nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésétől egyoldalúan eláll, illetve, ha az Ajánlatkérő a szerződés 
rendkívüli okból történő felmondásáról dönt, úgy nyertes Ajánlattevő 5.000.000.-Ft meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles.  
 
20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: - 

 
21) Az eljárás jogcíme: 
A Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással indított nemzeti nyílt eljárás. 
Az eljárás alkalmazásának indoka: az eljárás tárgya a Kbt. 3. melléklete szerinti szociális és egyéb 
szolgáltatások közé tartozik, így a Kbt. 21. § (2) bekezdése értelmében az eljárásra a Kbt. Harmadik 
Része alkalmazandó.  

 
22) A hiánypótlás lehetősége: 
Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a hiánypótlásra a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak 
megfelelően. 

 
23) Egyéb információk: 
 
1. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2), illetve (4), (5) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozóan. 
 
2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, 
folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban 
benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek.  
 
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus 
adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1 
példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak 
az irányadóak. 
 
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni:  
„Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén 
– Ajánlat” 
 
3. A Felhívásban és a dokumentációban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat a dokumentációban meghatározott sorrendben, az elhelyezési utasításokat 
megfelelően betartva kell az ajánlathoz csatolni a tartalomjegyzék tagolódásának megfelelően. 
 
4. Az Ajánlat részét képezi a Dokumentációban szereplő, adagszámokat tartalmazó táblázat 
hiánytalanul beárazott példánya, valamint az Ajánlat részeként kell benyújtani a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett követelmények szerint elkészített Mintaétlapokat (Szakmai ajánlat).  

 
5. Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén legalább az egyik közös 
ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő együttesen nem 
rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által igazolt, az 
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási 
rendszerének (MEBIR) az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szerinti tanúsítványával,vagy 
azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlathoz csatolni kell a fenti, vagy 
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azzal egyenértékű tanúsítványt. A szerződés teljesítése során szükséges a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer tanúsítvány, illetőleg a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer alkalmazása vagy az Európai Unió más 
tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetőleg munkahelyi egészségvédelem 
és biztonsági irányítási rendszer alkalmazása.  
 
6. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
szerződés teljes időtartama alatt biztosítani fogja az ételszállításra alkalmas és a szükséges 
engedélyekkel rendelkező szállítójárművet, továbbá elfogadja azt, hogy amennyiben ennek nem tesz 
eleget, akkor az ajánlatkérő a szerződés felmondására jogosulttá válik. 

 
7. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az 
általa működtetett teljesítésbe bevonni kívánt főző-, tálaló és befejező konyhákon (amennyiben 
több ilyet jelöl meg, ide nem értve a vis maior konyhát) az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 
egy évben nem került sor ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggésben közegészségügyi 
korlátozásra vagy a működés felfüggesztésére. 

 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi dokumentációban meghatározott mintaétlapokat 
és nyersanyagkiszabásokat. Az étlapok és a nyersanyag kiszabatok szakmai ajánlatnak minősülnek. 
Amennyiben azok nem felelnek meg a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeleten foglaltaknak, valamint a dokumentáció 
egyéb előírásainak, úgy Ajánlattevő ajánlata érvénytelen. 

 
9. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet 15. §-a szerint a diétás étkeztetésre vonatkozó vállalásról. 

 
10. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon 9.00 és 
15.00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-tól az ajánlattételi határidő 
lejáratának időpontjáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 
11. Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő (közös ajánlattevők) tekintetében a képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintája egyszerű másolatban. Benyújtandó továbbá azon alkalmasság igazolásához igénybe vett 
gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási 
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban, akik az ajánlat 
keretében egyébként saját nyilatkozatot nyújtanak be. Amennyiben az ajánlatba becsatolt 
nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, csatolandó a meghatalmazás is, amely a meghatalmazó és 
a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.  

 
12. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében változás bejegyzési eljárás van folyamatban az 
ajánlathoz csatolni kel a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről 
a cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről 
szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés 
teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a közös ajánlattevők 
képviseletére jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő. 
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14. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: 
P/1, P/2, M/1, M/2, M/3 
 
15. Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és 
fordítást igényel ajánlatkérő - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának az 
ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok ajánlattevő általi felelős fordítását is. 
Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 
 
16. Kiegészítő tájékoztatás: 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I./1., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
Telefon: +36-1/209-2296 
Fax: +36-1/209-0063 
E-mail: iroda@sandorlegal.hu  
 
A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 56. §-ában és 114. § (6) bekezdésében leírtak szerint 
faxon és/vagy elektronikus úton történik. 
 
17. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság 
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé. 
 
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 

 
19. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 
 
20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését, és nem alkalmazza a Kbt. 75. § 
(2) e) pontját sem. 
 
21. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó 
jogszabályok előírásai irányadóak, különös tekintettel az alábbiakra: 

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

egészségügyi előírásokról 
- 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 
- 68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és 

forgalombahozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről. 

- 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 
- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 
- 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 

mailto:iroda@sandorlegal.hu
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- Országos Tisztifőorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlása a közétkeztetők 
számára, a rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra. 

 
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
24) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 
2017.07.04. 


