
 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 
310-174/112, 113, 142  
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 
  

Előterjesztés 

„A közétkeztetés szolgáltatás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Biatorbágy Város Önkormányzata a 150/2014.(IX.29.) számú határozatával döntött arról, 
hogy 2014. november 01-től 2018. október 31-ig vállalkozási szerződést kötött a BioGastro 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, aki az Önkormányzat által fenntartott intézmények 
részére (általános iskolák, óvoda, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, polgármesteri 
hivatal) biztosítja jelenleg a közétkeztetést.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A.§. 
(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata az intézményi 
gyermekétkeztetés biztosítása az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében 
és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint a 
köznevelési fenntartó által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben. 
 
Ezen túl a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 86.§. 
(1) b) bekezdése szerint a személyes gondoskodás keretén belül a települési 
önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, azok számára, akik a Szoctv. 62.§. (1) 
bekezdése szerint, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

A beszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése, mivel a becsült értéke az uniós értékhatárt 
eléri, ezért a Kbt. hatálya alá esik, így közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles az 
önkormányzat. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 21. § (2) bekezdését figyelembe 
véve javaslom, hogy a választott eljárás a Kbt. Hármadik része 112.§.(1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás legyen, melyet a Kbt. 37.§.(1) b) bekezdése 
alapján az Ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni. 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint 
az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015.(XI.2.)MvM rendelet 26.§. (2) bekezdése 
szerint a Kbt. Második Része alkalmazásában a Kbt. 5. §-a szerinti ajánlatkérők esetében 
a Kbt. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 



Kbt. 37. § (1) bekezdés c) pontja szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját 
az uniós hirdetményminta rendelet II. melléklete tartalmazza. 

A rendelet 34.§. (2) bekezdése alapján a részajánlati felhívásokat a Közbeszerzési 
értesítőben is meg kell jelentetni. 

A közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos feladatokat a Dr. Juhász Andrea 
Julianna Ügyvédi Iroda látja el.  

Az előterjesztés mellékleteként olvasható az ajánlattételi dokumentáció. 

 
Hirdetményben megjelenő további adatok, információk:  

1. A szerződés időtartama: 2018.11.01-2023.10.30 

2. Részekre történő ajánlattétel kizárása: A részekre történő ajánlattétel gazdasági 
szempontból nem célszerű. Ajánlatkérő gazdasági, pénzügyi szempontok alapján 
döntött a részekre történő ajánlattétel kizárásáról, több intézménybe, illetve egy 
intézménybe és vagy egy szállítási címre több féle, több korcsoport részére történő 
szállítás esetén kedvezőbb feltételekkel köthető szerződés. 

3. Ajánlatkérő jelen eljárásban többváltozatú ajánlatot nem fogad el.  
4. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazza, a bírálatnak az 

aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el.  

5. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza, az ajánlatok 
bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 
alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.  

6. Ajánlatkérő a Kbt. 33. §-ában, 34.§ és 114. § (11) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket az Ajánlatkérő nem alkalmazza. 

 
Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények:  

1. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös 
ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján 
projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 

2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. 
3. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés 

teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
4. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes 

visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 
ajánlatottevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos 
összegezésében megjelölte. 



5. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest 
szigorúbban határozza meg AK az alkalmassági követelményeket. 

6. Az Ajánlattevőnek az árajánlatát korcsoportonként és ételenként 
(tízórai/ebéd/uzsonna) részleteznie kell  

7. A mintaétlap jogszabályoknak való nem megfelelése érvénytelenségi ok. 
8. Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan 

jövőbeli esemény. A közétkeztetési feladatok központosítására vonatkozó 
jogszabályi változások. (Kbt. 53.§ (5)) 

9. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltése 
visszaigazolása. 

 

A Kbt. 2018. január 1. napján hatályba lépett módosításával 2018. április 15. napjától a 
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett 
egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani.   

Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2018. május 31. 

  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
Előkészítésben részt vett: Lengyel Anita ügyintéző



                                                                                         Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2018. (V. 31.) számú határozata 

„A közétkeztetés szolgáltatás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta „a közétkeztetés szolgáltatás biztosítása” tárgyában közbeszerzési 
eljárás kiírásáról szóló előterjesztést; 
 

2) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik Rész szerinti 112. §.(1) 
bekezdés b) pontja nyílt eljárás megindításra kerülő „a közétkeztetés szolgáltatás 
biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját jóváhagyja; 
 

3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetmény megjelenését kezdeményezze az EKR 
rendszerben.  
 

4) A közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos feladatokat a Dr. Juhász Andrea 
Julianna Ügyvédi Iroda látja el. 
 

A ajánlattételi dokumentáció a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: Hirdetmény benyújtására: 2018. június 5. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
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AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 
 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) III. rész 112.§ (1) b) szerinti  
 

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló 
 

uniós értéket meghaladó nemzeti eljárás rendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljáráshoz 
 

 
 
 
Ajánlatkérő: 
Biatorbágy Város Önkormányzata 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A. 
 

 
A beszerzés tárgya: 
 
Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása 
 
Az eljárás jogcíme: 
A Kbt  III. rész  112.§ 1) b) alapján nemzeti nyílt eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével 
induló eljárás, mely uniós értékhatárt meghaladó szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások 
beszerzésére irányul 
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I.  ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A következőkben részletezett közbeszerzési dokumentáció  
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján 
ezúton tisztelettel kérjük fel Önöket ajánlattételre: 
 
1./ AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI, KOMMUNKIKÁCIÓ 
 
Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Címe: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A. 
Kapcsolattartó: dr. Kovács András 
Tel: +36 23310174, 242-es mellék 
Fax: +36 23310135 
E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu 
honlap: www.biatorbagy.hu 
 
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen:  
 
1.https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok,  
 
2.http://biatorbagy.hu/k%C3%B6z%C3%A9tkeztet%C3%A9si-
szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-ny%C3%BAjt%C3%A1sa-szoci%C3%A1lis-
%C3%A9tkez%C3%A9si-ell%C3%A1t%C3%A1s-biztos%C3%ADt%C3%A1sa 
 
 
2./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE: 
 
Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, szociális étkezési ellátás biztosítása 
 

A közbeszerzés ismertetése: 

Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése Biatorbágy Város közigazgatási területén működő egyes 
köznevelési és szociális alapfeladatokat ellátó intézmények részére. 
Vállalkozási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladata az ételek elkészítése és/vagy 
beszerzése, kiszállítása, a szolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, felszerelések biztosítása.   
A nyertes ajánlattevő feladata szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára diétás 
étkezés biztosítása is az ellátott intézményekben, továbbá az ételhulladék elszállítása.  
A diétás ételek körében a nyertes ajánlattevő köteles a szakorvosi igazolással előírt speciális étrendű 
ételek biztosítására is.  
A nyertes ajánlattevő feladata a 7-10, 11-14 korosztály és egyes ellátott  intézmények esetén a 19-69 
korosztály részére is A/B menürendelési, -választási és lemondási lehetőséget kínáló internetes felület 
biztosítása az ellátott személyek (törvényes képviselőjük) részére, és a rendelési rendszer 
üzemeltetése. Minden korosztály esetén a rendelési rendszer üzemeltetése és internetes hozzáférés 
biztosítása az Ajánlatkérő részére rendelés, választás és lemondás, valamint adatlekérés és adat le-, 
illetve feltöltés lehetőségével. 

A nyertes ajánlattevőnek a informatika rendszert kell működtetni, melyhez folyamatos hozzáférést kell 
biztosítania annak érdekében, hogy a szolgáltatás személyre szólóan megrendelhető legyen, a 
megrendelés nyomon követhető legyen és a lemondható legyen, a rendelési, teljesítési és pénzügyi 
információk lekérdezhetők legyenek, a Műszaki leírásában részletezettek szerint. 

mailto:jegyzo@biatorbagy.hu
http://www.biatorbagy.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok
http://biatorbagy.hu/k%C3%B6z%C3%A9tkeztet%C3%A9si-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-ny%C3%BAjt%C3%A1sa-szoci%C3%A1lis-%C3%A9tkez%C3%A9si-ell%C3%A1t%C3%A1s-biztos%C3%ADt%C3%A1sa
http://biatorbagy.hu/k%C3%B6z%C3%A9tkeztet%C3%A9si-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-ny%C3%BAjt%C3%A1sa-szoci%C3%A1lis-%C3%A9tkez%C3%A9si-ell%C3%A1t%C3%A1s-biztos%C3%ADt%C3%A1sa
http://biatorbagy.hu/k%C3%B6z%C3%A9tkeztet%C3%A9si-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-ny%C3%BAjt%C3%A1sa-szoci%C3%A1lis-%C3%A9tkez%C3%A9si-ell%C3%A1t%C3%A1s-biztos%C3%ADt%C3%A1sa
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A nyertes ajánlattevő feladat továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei étkeztetés biztosítása. 
A szolgáltatás folyamatosságát nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell.  
 
3-6 éves korosztály részére: 
(Menü választás nélkül) 
Normál tízórai 
Normál ebéd 
Normál uzsonna 
Diétás tízórai 
Diétás ebéd 
Diétás uzsonna 
 
 
7-10 éves korosztály részére: 
A/B menüvel 
 
Normál tízórai 
Normál ebéd 
Normál uzsonna 
Diétás tízórai 
Diétás ebéd 
Diétás uzsonna 
 
 
11-14 év éves korosztály részére: 
 
A/B menüvel 
Normál tízórai 
Normál ebéd 
Normál uzsonna 
Diétás tízórai 
Diétás ebéd 
Diétás uzsonna 
 
19-69 éves korosztály részére: 
részben A/B menüvel (iskolai tanárok és hivatali dolgozók) 
menű választás nélkül  (óvoda pedagógusok) 
Normál ebéd 
 
 
Közbeszerzés mennyisége:  
 
3-6 éves korosztály részére: 
(Menü választás nélkül) 
Normál tízórai: 84739 adag/év 
Normál ebéd: 84567 adag/év 
Normál uzsonna: 79291 adag/év 
Diétás tízórai: 2508 adag/év 
Diétás ebéd: 2724 adag/év 
Diétás uzsonna: 2345 adag/év 
 
7-10 éves korosztály részére: 
A/B menüvel 
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Normál tízórai: 51667 adag/év 
Normál ebéd: 101572 adag/év 
Normál uzsonna: 68565 adag/év 
Diétás tízórai: 954 adag/év 
Diétás ebéd: 4306 adag/év 
Diétás uzsonna: 170 adag/év 
 
11-14 év éves korosztály részére: 
 
A/B menüvel 
Normál tízórai: 15366 adag/év 
Normál ebéd: 48566 adag/év 
Normál uzsonna: 14349 adag/év 
Diétás tízórai: 321 adag/év 
Diétás ebéd: 783 adag/év 
Diétás uzsonna: 154 adag/év 
 
19-69 éves korosztály részére: 
részben A/B menüvel (iskolai tanárok és hivatali dolgozók) 
menü választás nélkül  (óvoda pedagógusok) 
Normál ebéd (iskola): 3757 adag/év 
Diétás ebéd (iskola): 142 adag/év 
Normál ebéd( családsegítő): 6106 adag/év 
Diétás ebéd( családsegítő) : 753 adag/év 
Normál ebéd( hivatal): 254 adag/év 
Normál ebéd( szociális étkezés):455 adag/év 
Normál ebéd (óvoda): 5749 adag/év 
Diétás ebéd (óvoda): 176 adag/év 
 
 
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti 
mennyiségtől az ajánlatkérő 50 %-kal (éves szinten) eltérhet. 
A nyersanyagnorma az Ajánlatkérő mindenkor hatályos Biatorbágy Város Önkormányzatának az 
élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008.(10.03.) számú 
önkormányzati rendelete szerint, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum részeként bocsát 
rendelkezésre. 
Nyertes Ajánlattevő feladata a diétás étkezés szükség szerinti biztosítása, a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet mennyiségi korlátozás 
nélkül azzal, hogy a nyertes Ajánlattevő nem jogosult a diétás étaladagonkénti felárat igényelni 
 
CPV kód: 55520000-1 
55524000-9 iskolaélelmezési szolgáltatások,  
55521100-9 ebédszállítási szolgáltatások,  
 
Közbeszerzés tárgyának Kbt. 8. § szerinti meghatározása: szolgáltatásmegrendelés 
A részletes műszaki tartalom a „Műszaki leírás” című és elnevezésű dokumentumban kerül 
ismertetésre. 
 
3./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 
 
Vállalkozási szerződés. 
 
Az ajánlatkérő által előírt szerződéstervezetet a „Szerződés” című és elnevezésű dokumentum 
tartalmazza. 
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4./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE: 
 
A szerződés időtartama: 2018.11.01-2023.10.31. 
A teljesítés helye: Biatorbágy Város közigazgatási területe 

Szállítási címek: 

1. 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. (Biatorbágy Általános Iskola, Biai Református 
Általános Iskola, Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola, Legóvár Óvoda)  

2. 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 6. (Biatorbágy Általános Iskola 
3. 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. (Ritsmann Pál Német Nemzetiségű Általános Iskola 
4. 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. (Vadvirág Óvoda) 
5. 2051 Biatorbágy, Szent László u. 48. (Pitypang Óvoda) 
6. 2051 Biatorbágy, Bajcsy -Zs. u. 13. (Csicsergő Óvoda) 
7. 2051 Biatorbágy, Dévai Gyula u. 1. (Meserét Óvoda) 
8. 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.  (Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
9. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a (Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal) 

 

NUTS-kód: HU 102 

 
5./ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE 
VONATKOZÓ FELTÉTELEK, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ 
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
A szerződés teljesítése során Ajánlattevőnek be kell tartania a  közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásait;  az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírásait;  az élelmiszer-előállítás és 
forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 
szóló 68 /20117. (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet előírásait. A szerződés megkötésének 
feltétele, hogy a szerződés megkötésének időpontjában ajánlattevő rendelkezzen érvényes, 
közétkeztetési tevékenységre vonatkozó, legalább 20.000.000,- HUF/év és legalább 10.000.000,-  
HUF/kár keretösszegű szakmai felelősségbiztosítással.  
Vállalkozó köteles a szolgáltatási ideje alatt egy minta adagot minden szállítási napon ajánlatkérő 4./9 
pontban megjelölt címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a ) leszállítani, amely megegyezzen az 
aznap szerződésszerűen leszállított menüvel mennyiségében és minőségében is. 
A Megrendelő az ellenszolgáltatást a teljesítést követően utólag, havonta, a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítésének Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, 
formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a Kbt. 130. § alapján, a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:130. (1) és (2) bekezdésben) meghatározott feltételek mellett a Vállalkozó által az 
ajánlatban megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. 
A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap. 
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe  úgy az 
ellenérték megfizetése a Kbt. 135.§ (3)-ban foglaltak figyelembevételével történik 
A Kbt. 135. § (1), (5)-(6), 134.§ (2),  ,Ptk. 6:130. § (1)-(2) . is alkalmazandó.  

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 
Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 260. § 
rendelkezéseinek, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 32/A. - 32/B. § rendelkezéseinek figyelembe vételével 
teljesíti, a Polgári Törvénykönyv 6:130.§ (3) pontjára is tekintettel.  
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény a 
Polgári Törvénykönyvről 6:48. § és a 6:155§ irányadó. 
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Teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. 
Hibás teljesítési kötbér: 
A Szolgáltató hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles abban az esetben, amennyiben a heti/havi étlap 
tervezése, biztosítása során nem a szerződésben foglaltak szerint jár el, vagy ha a megrendelőnek a 
leszállított étellel kapcsolatosan a szerződésben részletesen ismertetettek szerinti mennyiségi, tartami, 
fogyaszthatósági kifogás merül fel.  
Hibásteljesítésnek számít különösen, de nem kizárólagosan, az az eset, ha bármely napon bármely 
tálaló konyhában az ebéd ételhulladékként elszállított ételmaradék a kiszállított ebéd ételmennyiség 
50%-át meghaladja, súlyban, gramm mértékegységig mérve. Ezt a körülményt a Megrendelő jogosult 
ellenőrizni, mérni és dokumentálni. 
A Vállalkozó, ha hibásan teljesít, kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a hibásan teljesített 
feladatra eső bruttó díj 5%-a, de minimum 20.000,-Ft. 
Meghiúsult kötbér: 
Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítés olyan okból, amelyekért felelős, 
meghiúsul.  
A Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő a szerződést a Vállalkozó súlyos szerződésszegése okán 
mondja fel, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 20 % a szerződés megszűnésének 
napján a szerződésből még hátralévő napok száma szerint számított díjra vetítve 
Késedelmi kötbér:  
A Szolgáltató késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, amennyiben elmulasztja a 
szerződéses kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését, azaz a szerződésben foglalt teljesítési 
időponthoz képest legfeljebb órát késik. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített 
mennyiség nettó értékére vetítve napi 5% kötbért köteles fizetni. A szerződés teljesítésével kapcsolatos 
további feltételek részletesen a „Szerződés” című és elnevezésű dokumentum tartalmazza. 
 
Teljesítésre vonatkozó főbb jogszabályok: 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal 
egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről 
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról 
szóló jogszabály előírásai. 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról előírásai. 
28/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési 
rendszerre vonatkozó követelményekről. 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
Biatorbágy Város Önkormányzatának az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 13/2008.(10.03.) számú önkormányzati rendelete 
 
 
 
6./ SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI, VALAMINT 
MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI FELTÉTEL 

. 
A szerződés teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve. 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 
 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

P. 1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pontja alapján cégszerű nyilatkozat az előző 3 
üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti, közétkeztetési szolgáltatásból származó nettó árbevételéről, 
attól függően, a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 
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az adatok rendelkezésre állnak.  
 
Az alkalmasságot a ajánlattevőnek a ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet szerint kell 
igazolnia. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti 
évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatás) származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor 114.§ (2) bekezdésének megfelelően 
nyilatkozatával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

 

P. 2. közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) elvégzésére 
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás fennállása., vagy megkötésére vonatkozó kötelezettség- 
vállalás. 
Ajánlattevőnek csatolnia kell a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetési szolgáltatás) 
nyújtására vonatkozó, érvényes szakmai felelősségbiztosítási kötvényének egyszerű másolatát vagy 
kötelezettségvállalását arra, hogy az a szerződéskötés időpontjáig megköti. Ajánlattevő a pénzügyi és 
gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha:   
  
P.1. az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára 
(közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) vonatkozó évente összesen 60.000.000,- Ft összegű nettó 
árbevétellel. 
 
P.2. nem rendelkezik legalább 20.000.000,- Ft/káresemény és legalább 10.000.000,- Ft/év kárkifizetési 
limit összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) 
elvégzésére vonatkozó, az ajánlattételkor érvényes szakmai felelősségbiztosítással vagy nem 
nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén kötelezettséget vállal a fenti tartalmú biztosítás megkötésére 
nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjáig. 
 
 
  
Műszaki és szakmai alkalmasság: 
M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított három év (36 hónapban) legjelentősebb szállításainak ismertetése 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) 
legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) szerinti 
szolgáltatásainak ismertetése, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;  
- a referenciát adó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (telefonszám); 
- a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható); 
- az ellenszolgáltatás összege (nettó értéke); 
- a teljesítés helyét; 
- a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban); 
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdése szerint kell igazolni. 
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A referencia csak akkor fogadható el, ha tanítási időszakban megszakítás nélkül teljesítette az Emberi 
Erőforrások Min. által kiadott, a vonatkozó tanév rendjéről rendelet szerinti napok mindegyikén és a 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szerinti közétkeztetés a szolgáltatás tárgya.  
Ugyanaz a referencia többször (M.1.a.  és M.1.b. igazolására is) felhasználható. 
 
 
M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) b) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - 
különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe). 
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 
szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe, a szakamber saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzával és végzettséget igazoló 
dokumentumokkal. 

 
M.3.  a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a HACCP rendszer 
üzemelését biztosító tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírása 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés leírásával, 
  
M.3./a) bármely, a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, akkreditált, független tanúsító 
szervezettől származó, HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványt 
(vagy a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű dokumentumát) csatolja be, és 
csatolja be a NÉBIH értékelését. 
M.3./b) Csatolja be a nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy a felhívás feladását megelőző 3 évben 
ellene nem indult ételfertőzéssel vagy ételmérgezéssel kapcsolatos eljárás és emiatt nem marasztalta el 
a hatóság, és/vagy nem szabott ki rá büntetést. 
 
M.4. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés alapján a teljesítés során használandó 
műszaki-technikai felszereltség ismertetése, 
M.4./a) a teljesítés során használandó konyha ismertetése, a teljes kapacitás megjelölésével. Csatolni 
szükséges a bemutatott főzőkonyha érvényes működési engedélyét. 
M.4./b) a teljesítés során használt szállítóedények ismertetése, 
M.4./c) a teljesítéshez rendelkezésre álló jármű ismertetése, valamint a jármű forgalmi engedélyének 
csatolása. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez szükséges 
megfelelő főzőkonyha leírása, a szállítójármű leírásának, valamint forgalmi engedély másolatának és a 
szállítóedények leírásának csatolása. 
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetve 
műszaki felszereltségről, alábbi részletezettséggel: 
- a szolgáltatást biztosító ellátó főzőkonyha(k) felszereltségének leírása, oly módon, hogy az előírt 
alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, az engedélyezett főzőkapacitás, 
illetve ajánlattevő jogcíme a főzőkonyha használatára vonatkozóan. E körben szükséges az ajánlatba 
csatolni a tulajdoni lap vagy bérleti szerződés egyszerű másolatát, továbbá a főzőkonyhára vonatkozó 
működési engedélyt egyszerű másolatban 
- a teljesítéshez szükséges szállítóedények darabszáma és fontosabb műszaki adatainak leírása, oly 
módon, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen. 
- a teljesítéshez szükséges ételszállító jármű(vek) fontosabb műszaki jellemzőinek leírását úgy, hogy 
az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen, valamint a 
forgalmi engedélyek egyszerű másolatát. (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés i) 
pont) 
 
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan ha: 
M.1.  
a) nem rendelkezik legfeljebb összesen 2 db megrendelőtől származó, összesen legalább 66 millió Ft 
nettó értékű 3-6 éves korosztálynak, 105 millió forint értékű 7-14 éves korosztálynak, legalább 4,5 
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millió Ft nettó értékű 19-69 éves korosztálynak biztosított, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya 
(közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) szerinti szolgáltatásra irányuló referenciamunkával,  
b) nem rendelkezik legfeljebb összesen 2 db megrendelőtől származó, legalább 240 ezer adag meleg 
normál ebéd/év és legalább 10 ezer adag meleg diétás ebéd/év elkészítését és legalább 10 kiszállítási 
címre történő kiszállítását magában foglalóan végzett, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya 
(közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) szerinti szolgáltatásra irányuló referenciamunkával. 
 
M.2. nem rendelkezik legalább 1 fő élelmezésvezetővel, aki rendelkezik közétkeztetés területén 3 éves 
szakmai gyakorlattal,  legalább 1 fő szakáccsal és legalább 1 fő diétás szakáccsal, akik rendelkeznek 
közétkeztetés területén legalább 3 éves szakmai gyakorlattal . Az ajánlattevő a diétás szakács 
foglalkoztatás helyett igazolhatja, hogy legalább 1 fő dietetikus végzi a diétás étlapok összeállítását és 
a diétás ételek elkészítését ellenőrzi.  
 
M.3. nem rendelkezik 
a) HACCP vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéssel, tanúsítvánnyal, 
b) a felhívás feladását megelőző 3 évben indult ellen ételfertőzéssel vagy ételmérgezéssel kapcsolatos 
eljárás és emiatt nem marasztalta el a hatóság, és/vagy szabott ki rá büntetést.  
 
M.4. nem rendelkezik  
a) az ellátást biztosítandó 3000 adag/nap kapacitással és érvényes működési engedéllyel rendelkező 
főzőkonyhával, melynek NÉBIH általi értékelése legalább 80%. A megadott 3000. adag/nap szabad 
főzőkapacitás több főzőkonyhából is egybeszámítható, feltéve, hogy azok mindegyike rendelkezik 
legalább 80%-os NÉBIH értékeléssel. . 
 
b) olyan hőtároló szállítóedényekkel, amely biztosítja a kiszállított étel hőmérsékletének megtartását 
és a kiszállított étel állagának megóvását, valamint megfelel a HACCP előírásoknak, fertőtleníthető, 
rozsdamentes és legalább 3000 adag/nap mennyiségű készétel kiszállítására és folyamatos melegen 
tartására alkalmas 
c) legalább 2 db olyan, ételszállításra alkalmas szállító járművel, amelynek van az ajánlattételi határidő 
lejártának napján érvényes forgalmi engedélye. 
 
7./ A KIZÁRÓ OKOK: 
 
Kizáró okok: 
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös 
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben, illetve a Kbt. 63. § (1) bek.-ben meghatározott kizáró 
okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kor.rend. 17. § (1) - (2) 
bek.-ben foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. alapján nyilatkozik, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót ,valamint a Kbt. 
114. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § szerint nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.A Kbt. 114. § (2) bek. szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont 
kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghat. szerint kell a részletes adatokat megadni. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114.§ (2) alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlatában írásban 
csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 62. § (1) k)pont kb) alpontjára vonatkozóan külön 
jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. 
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § alapján nyilatkozatot kel benyújtania, 
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és 10.§ g) pont gb) alpontja alapján kell igazolnia. Erre az 
EKR-ben található űrlap és az 1. számú iratminta szolgál. 
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Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés 
alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett 
alvállalkozó, illetve, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Erre az EKR-ben található űrlap és 
az 2. számú iratminta szolgál. 
 
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell adott esetben arról, hogy nem vesz igénybe az alkalmasság 
igazolására a kizáró okok hatály alá eső szervezetet. Erre a 3. számú iratminta szolgál. 
 
 
8./ AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI ÉS MEDÓDUSA: 
Az ajánlatkérő jelen közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempont és a szolgáltatás minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint 
vizsgál.  
 
A Kbt. 76. § és a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 24.§ szerint az ajánlatok értékelési szempontjai 
és azok súlyozása: 
Az elbírálás szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat 
 
Részszempont / Súlyszám 

1. Összetétel mutató benyújtott mintaétlap dietetikai vizsgálata szerint) / Súlyszám: 30 pont
  

2. Változatossági mutató (benyújtott mintaétlap dietetikai vizsgálata szerint) / Súlyszám: 5 
pont  
  

3. A teljesítést végző főzőkonyhák kapacításra vetített áltagos távolsága (Biatorbágy 
közigazgatási határától közúton mérve km-ben) / Súlyszám: 10 pont 
 

4. Ár (nettó HUF/adag (nyersanyagnorma HUF/adag+rezsiköltség nettó HUF/adag)) / 
Súlyszám: 55 pont 

 
 
Ajánlatok értékelésének, bírálatának metódusa: 
 
8.1. Összetétel mutató - Szakmai ajánlat pontozása: 
 

A szakmai ajánlatnak minősülő étlapoknak és a hozzá tartozó dokumentumoknak az 
alábbiakat kell tartalmaznia:  
 
Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 37/2014. 
(IV.30.) EMMI rendelet 3. mellékletében feltüntetett energiaszükségleti értékek 
figyelembevételével naponta biztosítandó.  
 
Az ajánlattevő köteles: 
− 20 napos mintaétlapot készíteni téli-tavaszi időszakra, napi háromszori étkezésre (tízórai, 

ebéd, uzsonna) óvodás (4-6 éves) korcsoport számára.  
− 20 napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra „A” és „B” menü választékkal, napi 

háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás (7-10 éves korcsoport 
számára).  
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− 20 napos mintaétlapot készíteni téli-tavaszi időszakra „A” és „B” menü választékkal, napi 
háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás (11-14 éves korcsoport 
számára).  

− 20 napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra „A” és „B” menü választékkal, napi 
egyszeri étkezésre (ebéd) felnőtt (19-69 éves) korcsoport számára.  

 
A mintaétlapokon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, telített 
zsír-, szénhidrát-, hozzáadott cukor-, és sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.  
Az óvodás, általános iskolás korosztályok tekintetében a főétkezésen kívül a tízórai is 
komplett legyen. 
Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap 
főétkezéseiben és kisétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő. 
 
Az „A” és „B” menük elkészítése során az ebéd vonatkozásában kérjük a kétféle menüváltozat 
megajánlását, a kisétkezések (tízórai és uzsonna) a két menüváltozatban azonos megajánlások 
lehetnek. 
Az „A” és „B” menük elkészítése során az ebéd megajánlásakor mind az első fogás (leves), 
mind a második fogások tekintetében választási lehetőséget kell biztosítani a kétféle („A” és 
„B”) menüváltozatban. 
 
 
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó étrend 10 személyes 
nyersanyagkiszabásait –  
− étkezésenkénti bontásban, és  
− az alapanyagokat 2x10 napos időszakra összesítve. 

 
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend 2x10 napra számított 
átlagos energiatartalmát (kcal), fehérje-, zsír- (feltüntetve a telített zsírtartalmat is), szénhidrát-
, valamint a számított sótartalmat grammban kifejezve, ezenkívül az energiaszázalékban 
kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó kimutatást.  Tartalmazza 
továbbá a tej-, tejtermékből származó kalcium összes mennyiségét (mg.). 
 
Az ellenőrzés alapját mindenkor az Ajánlattevő által elkészített étlaphoz tartozó és az 
ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik.  

 
Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely nem felel meg 
a vonatkozó jogszabályoknak, vagy bármely, a szakmai ajánlat részeként előírt dokumentum 
nem kerül csatolásra, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

• 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló jogszabály előírásai. 

• 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- 
egészségügyi előírásokról szóló jogszabály előírásai. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
előírásai. 
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• 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és 
forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről szóló jogszabály előírásai. 

• 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról előírásai. 
• 28/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő 

önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről. 
 

 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az étlapok, nyersanyagkiszabatok és 
kimutatások kifejezetten olyan ajánlati elemek, melyek a beszerzés tárgyára, a szerződéses 
feltételekre adott tartalmi, szakmai ajánlatot képezik.  
 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek minden esetben fel kell tüntetni, hogy milyen 
szoftverrel készült a nyersanyagkiszabás és étlap.  
 
A fenti előírások alapján az Ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt mintaétlapokat és 
az ennek alapján elkészített nyersanyag-kiszabatokat. Kérjük, a hatályos 37/2014. (IV.30.) 
EMMI rendeletben foglaltak szerint készítsék el a mintaétlapokat. Amennyiben a mintaétlap a 
jogszabályban foglaltaknak nem felel meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Definíciók (forrás: A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet, kivéve: össz-zsír, össz-só) 
 Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a 

meghatározott adagszámban felhasznált, tisztított nyersanyagok tételes mennyiségi 
felsorolásával.  

 Nyersanyag-kiszabati ív: A közétkeztetőnek nyersanyag-kiszabati ívet kell vezetnie 
(közétkeztetési rendelet 1. melléklet), amelyen feltünteti egy napra vonatkozóan az 
étkezést igénybe vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban 
elkészítendő ételek és italok előállításához szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi 
felsorolását.  

 Az étlapon és a nyersanyag-kiszabati íven az ételekhez felhasznált, tisztított nyersanyag 
alapjául szolgáló élelmiszereket pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a 
csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési 
adatuk szerinti megnevezésükkel kell feltüntetni.  

A fentiekben nem részletezett elemek tekintetében a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 
előírásai az irányadók. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a szakmai ajánlat nem kerül benyújtásra, 
az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.  
Hiánypótlás / felvilágosítás során csak a szakmai ajánlat nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hibái, hiányosságai javíthatók! 

 
Értékelés: 
 

Ajánlatkérő a pontozás során az adott - fentiek szerint előírt - elem meglétét ellenőrzi és az 
alábbiak szerint pontozza: 

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

A felnőtt (19-69 éves korcsoport) étlapja feleljen meg a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI 
rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendeltnek. 
A felnőtt (19-69 éves korcsoport) étlapja nem kerül pontozásra. 

 
A további étlapok (összesen 5 db): óvodás korosztály 1 db, általános iskola 7-10 éves 2 db 
(„A” menü és „B” menü) és 11-14 éves korosztály 2db („A” menü és „B” menü) étlapjai az 
alábbiak szerint kerülnek pontozásra: 

 
 
Pontozás szempontjai Elérhető pontszámok étlaponként 

Az étlap minden hetében (4x5 nap) teljesül: 
Teljes kiőrlésű gabona 
alapú élelmiszer 
biztosítása 

1 pontot kap 3 pontot kap 5 pontot kap 
Megfelel a hatályos 
rendeletnek: naponta 
egyszer egy adag teljes 
kiőrlésű gabona alapú 
élelmiszer szerepel az 
étlapon minden nap. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag 
teljes kiőrlésű 
gabonaféle szerepel 
az étlapon minden 
nap, és hetente (5 
nap) legalább 6 adag 
teljes kiőrlésű 
gabonafélét biztosít. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag teljes 
kiőrlésű gabonaféle 
szerepel az étlapon 
minden nap, és hetente 
(5 nap) legalább 7 
vagy annál több adag 
teljes kiőrlésű 
gabonafélét biztosít. 

Az étlap minden hetében (4x5 nap) teljesül: 
Friss zöldség- ide nem 
értve a burgonyát - és 
gyümölcs biztosítása 

1 pontot kap 3 pontot kap 5 pontot kap 
Megfelel a hatályos 
rendeletnek: naponta 
egyszer egy adag friss 
zöldség vagy 
gyümölcsféle szerepel 
az étlapon minden nap. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag 
friss zöldség vagy 
gyümölcsféle 
szerepel az étlapon 
minden nap, és 
hetente (5 nap) 
legalább 7 adag friss 
zöldség vagy 
gyümölcsfélét 
biztosít. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag friss 
zöldség vagy 
gyümölcsféle szerepel 
az étlapon minden nap, 
és hetente (5 nap) 
legalább 8 vagy annál 
több adag friss zöldség 
vagy gyümölcsfélét 
biztosít. 

Az étlap mind a 2x10 napjában teljesül: 
Hal biztosítása 1 pontot kap 3 pontot kap 5 pontot kap 

Megfelel a rendeletnek: 
10 nap alatt legalább 
egy adag halat biztosít a 
napi háromszori étkezés 
során. 

10 nap alatt legalább 
két adag halat 
biztosít a napi 
háromszori étkezés 
során, ebből legalább 
egyet ebéd részeként. 

10 nap alatt legalább 
három adag halat 
biztosít a napi 
háromszori étkezés 
során, ebből legalább 
egyet ebéd részeként. 

 
Az így elérhető pontszámok érvényes ajánlat esetén: minimum 15 pont (5x3pont), maximum 
75 pont (5x15pont). 
 
Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely nem felel 
meg a vonatkozó jogszabályoknak, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

 
A szakmai ajánlatok pontozását követően a legmagasabb pontszámot elért ajánlat 30 pontot 
kap, a többi ajánlat pontszámának meghatározása pedig az egyenes arányosítás módszerével 
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történik a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklet A. 1. bb) pontja alapján. 

 
 

A felolvasó lapon Összetételi mutatóként az Ajánlattevőnek a megajánlott 5 db étlap 
mindhárom pontozási szempontja szerinti pontszámok összegét kell feltüntetni. 

 
Diétás étlapok beadása az Ajánlat részét nem képezi.  

 
 

8.2. Változatossági mutató:  
 

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásaira figyelemmel az étrend összeállításánál 
biztosítani kell, hogy a fenti változatossági mutató az egymást követő kétszer tíz élelmezési 
nap melegétkezéseinek vonatkozásában ne legyen kisebb 60-nál, és az egymást követő 
kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő. 

 
Fentieknek megfelelően a változatossági mutató értékelésére az ajánlattevő szakmai 
ajánlatában a 4-6 éves korcsoportra bemutatott 20 napos, a 7-10 éves korcsoportra 
bemutatott 20 napos „A” és „B” , továbbá a 11-14 éves korcsoportra bemutatott 20 napos 
„A” és „B” mintaétrend tartalma alapján kerül sor. A rendeletben foglaltaknak megfelelően 
az ajánlattevő által bemutatott változatossági mutató értéke minimum 60 kell, legyen a 
mintaétrend alapján, ez az érték kapja a minimum pontszámot (0 pont). Azt az ajánlatot, 
melyben a változatossági mutató értéke 60-nál kevesebb, Ajánlatkérő érvénytelennek 
nyilvánítja. Az az ajánlat,melyben a változatossági mutató értéke 100-as értéket mutat, az az 
érték kapja a maximum pontszámot (1 pont). 
Ennek értelmében a változatossági mutató számítása: 

 
Változatossági mutató 

 

V = levesf + húsf + főzelékf + köretf  
levese + húse + főzeléke + körete  

X 100 

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

 
A felolvasó lapon Változatossági mutatóként az Ajánlattevőnek a fenti képlet szerint 
kiszámított értéket kell feltüntetni. 

 
Változatossági mutató értékelése: 

 
A legmagasabb változatossági mutató értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a 
maximális értékelési pontszámot (5 pont), a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez 
viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. 

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

 
0-60 % -  érvénytelen 
60,1%-99,9% - 0 pont korcsoportonként (20 napos étlap) 
100% - 1 pont korcsoportonként (20 napos étlap) 
 
Összesen 5 pont érhető el. 

 
 

Diétás étlapok beadása az Ajánlat részét nem képezi.  
 
 
8.3. A teljesítést végző főzőkonyhák kapacitásra vetített áltagos távolsága (Biatorbágy 
közigazgatási határától közúton mérve km-ben 

 Azoknak a főzőkonyháknak a távolságét értékeli az Ajánlatkérő melyeket az Ajánlattevő az 
ajánlatában az alkalmassági követelmények igazolásaként megjelölt. 
A távolság kiszámításánál a főzőkonyha(k)tól Biatorbágy közigazgatási határának közúton 
való elérési távolságát a https://maps.google.hu/ útvonaltervező alkalmazás szerint 
személyautóval számított km-ben kell megadni, „egészszám, egytizedes” formátumra 
kerekítve. 
  
A felolvasó lapon fel kell tüntetni a teljesítést végző főzőkonyhák kapacitásra vetített átlagos 
távolságát kell feltűntetni, melyet a következő szerint kell kiszámítani: 
 
(TávolságFk1*KapacitásFk1+ TávolságFk2*KapacitásFk2+ ... +TávolságFkn*KapacitásFkn) 
/ (KapacitásFk1+ KapacitásFk2+....+ KapacitásFkn) ahol TávolságFk- az  Ajánlattevő 
ajánlatában az alkalmassági követelmények igazolásaként megjelölt főzőkonyha Biatorbágy 
közigazgatási határának közúton való távolságát https://maps.google.hu/ útvonaltervező 
alkalmazás szerint személyautóval számított km-ben kell megadni, „egészszám, egytizedes” 
formátumra kerekítve. 

              
Kapacitás Fk1- az  Ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági követelmények igazolásaként               
megjelölt, az adott főzőkonyhai kapacitás db-számban. 
Az átlagos távolság kiszámításakor a nem a főzőkonyha tényleges kapcitását, hanem az 
ajánlatban az alkalmassági követelményig elgendő kapacitást kell figyelembe venni. Azaz a 
számításnál alkalmazott KapacitásFk1,  KapacitásFk2, .... KapacitásFkn kapacitások összege 
az M.4. minimum alkalmassági követelményként megjelölt 3000 db. 
 
 

A szempont értékelésének metódusa: 
- 0-5 km közötti – 10 pont 
- 5,1-9 km közötti – 9 pont 
- 9,1-13 km közötti – 8 pont 
- 13,1-17 km közötti – 7 pont 

https://maps.google.hu/
https://maps.google.hu/
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- 17,1-21 km közötti – 6 pont 
- 21,1-25 km közötti – 5 pont 
- 25,1- 29 km közötti – 4 pont 
- 29,1-34 km közötti – 3 pont 
- 34,1- 38 km közötti – 2 pont 
- 38,1 vagy a fölött – 1 pont 

 
8.4. Ár (nettó HUF/adag (nyersanyagnorma HUF/adag+rezsiköltség nettó HUF/adag)) 

Ezen résszempont esetén az ajánlatkérő az egységárakat az éves adagszámokkal összeszorozva 
kialakult össz ellenszolgáltatást értékeli, hasonlítja össze úgy, hogy a legalacsonyabb össz 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 55 pontot, a többi ajánlat arányosan kevesebb pontot kap, 
egy tizedesre kerekítve, a következő számítással: legjobb ajánlat / értékelt ajánlat x 55 
 
Az Ajánlattevőnek az árajánlatát korcsoportonként és ételenként (tízórai/ebéd/uzsonna) 
részleteznie kell. A részletes árajánlat benyújtásának hiánya érvénytelenségi ok. 
A Részletes Árajánlat az Iratminták című és elnevezésű dokumentumban található. 

 
A Szolgáltatás teljesítésének egyéb feltételei: 
 
Diétás étkeztetés biztosítása a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet szerint. 
 
diétás étrend: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása 
során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, 
akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását 
teszi indokolttá. 
  
11./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK 
LEHETŐSÉGE/KIZÁRÁSA:  
 
Részekre történő ajánlattétel kizárása: A részekre történő ajánlattétel gazdasági szempontból nem 
célszerű. Ajánlatkérő gazdasági, pénzügyi szempontok alapján döntött a részekre történő ajánlattétel 
kizárásáról, több intézménybe, illetve egy intézménybe és vagy egy szállítási címre több féle, több 
korcsoport részére történő szállítás esetén kedvezőbb feltételekkel köthető szerződés. 
Ajánlatkérő jelen eljárásban többváltozatú ajánlatot nem fogad el.  
 
9./ A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 71. §-ában foglaltak 
szerint biztosítja. 
 
10./ AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA ÉS MÓDJA: 
 
Az ajánlattételi határidő: 2018. év, .... hónap ..... nap .... óra 
  
Az ajánlat benyújtásának címe https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok 
Ajánlatok bontása: 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-ok szerint 
Időpontja: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-ok szerint 
  

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok
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11./ AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (NYELVEI): 
 
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. 
Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven 
nem fogadható el. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az 
ajánlattevők kötelesek annak felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) 
bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 
ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát 
fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz 
és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és 
annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek 
viselnie kell. 
 
12./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:  
 
Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.  
Az ajánlattevő ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik.  
 
13./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:  
 
A Kbt. 131.§ (6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő 
megküldését követő 11. napon; amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, az ezt a napot követő 
(első) munkanapon. Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlat került benyújtásra, úgy a Kbt 113. § 
(8) a) értelmében a szerződéskötés a  Kbt. 131.§ (6) szerinti határidő lejárta előtt is megköthető. 
 
14./ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazza, a bírálatnak az aránytalanul 
alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.  

Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza, az ajánlatok bírálatát - az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését 
követően végzi el.  

Ajánlatkérő a Kbt. 33. §-ában, 34.§ és  114. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az 
Ajánlatkérő nem alkalmazza. 
Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:  
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását 
mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. 
 
Formai követelmények 
 
Az ajánlatokat a felhívás által megjelölt elektronikus kapcsolattartási felület szerint lehet benyújtani. 
 
 Oldalszámozás: 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot 
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő a kis mértékben hiányos 
számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 
érdekében szükséges;  
 



18 
 

 Tartalomjegyzék: 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;  
 
Elektronikus példányok: 
Az elektronikus példányoknak Acrobat Reader programban olvasható, PDF kiterjesztésűeknek kell 
lenniük. 
 
Aláírások: 
Az ajánlatban lévő minden az EKR rendelet szerinti űrlapokat meghaladó dokumentumot 
(nyilatkozatot) a végén cégszerűen 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.  
Amennyiben az aláírás nem a gazdálkodó szerveznél erre jogosultak írják alá, csatolni kell a 
képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt meghatalmazást, melyet mind a meghatalmazó mind a meghatalmazott aláírt. 
Természetes személy, beleértve az egyéni vállalkozót is, saját személyére vonatkozóan nem kell fenti 
okiratokat csatolni. Egyéni vállalkozó esetén meg kell azonban adni az adószámot, mely alapján az 
Ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírt 
nyilatkozatokat. 
Az Ajánlatkérő Iratmintát állított össze, melynek használatát javasolja az ajánlat összeállítása során. 
Az Iratmintában megadott Részletes Árajánlat benyújtása kötelező, a benyújtás elmaradása 
érvénytelenségi ok.  Az iratmintákat az „Iratminták” című és elnevezésű dokumentum tartalmazza. 
 
Az Ajánlatkérő az EKR rendelet 10.§ (4)-ben foglaltakat nem írja elő. 

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 – az EKR 10.§ (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus 
aláírás alkalmazását. 
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat 
más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az 
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős 
fordításának kell tekinteni. 
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által 
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített 
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 
bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 
 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben 
csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A 
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
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képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
képviseletében eljárhat. 
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más 
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell - az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
 

Tartalmi követelmények: 

Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmazni (Lásd: 14./pont, Formai követelmények). 
Felolvasó lap. Erre az EKR-ben található űrlap szolgál. 
Kizáró okok fenn nem állásról szóló nyilatkozatok. (Lásd: 7./ pont) 
Az ajánlatban csatolandó: a Kbt. 25. § (3) - (4), bek., 66. § (2),(4),(5),(6) bek., 65. § (7) bek. szerinti 
nyilatkozatok, továbbá aláírási címpéldány/aláírásminta /meghatalmazás, adott esetben 
változásbejegyzési kérelem. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan 
dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására.  
Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, az ajánlatban 
nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek 
esetében az alábbi iratokat: 
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) 
bekezdése szerinti aláírási-mintája (aláírási címpéldány vagy aláírásminta), 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, 
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a 
meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva. 
 (Lásd még. 14./pont, Formai követelmények/aláírások) 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, azaz az 
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Erre az EKR-ben található űrlap szolgál. 
 
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok 
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Erre a 4. sz. 
iratminta  szolgál. 
 
Az Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell jelölnie: 
a) a közbeszerzésnek azon a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont]; 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont]; 
c) azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelelnek és ebben az esetben meg továbbá - az Ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével - azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erő forrására vagy arra 
is támaszkodik. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
Erre a 5. sz. iratminta  szolgál. 
Az Ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező. 
          
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek igazolása körében az alábbi dokumentumok: 
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A Kbt. 67.§ (1) szerinti nyilatkozatában  a gazdasági szereplő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt  alkalmassági követelményeknek megfelel, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Erre a 6. számú 
iratminta szolgál. 

 
Az Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó 
nyilatkozatait a Kbt. 69.§ szerinti felhívásra köteles benyújtani a Kbt. 114.§ (2) szerint. Az 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a 69.§ (4) alkalmazásakor 3 napos határidőt fog 
előírni, melytől felfelé eltérhet.  

 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet részéről a fentiek szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor 
pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási 
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
 
A műszaki és szakmai alkalmassági feltételek igazolása körében az alábbi dokumentumokat: 
A Kbt. 67.§ (1) szerinti nyilatkozatában  a gazdasági szereplő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt  alkalmassági követelményeknek megfelel, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Erre a 6. számú 
iratminta szolgál. 

 
Az Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó 
nyilatkozatait a Kbt. 69.§ szerinti felhívásra köteles benyújtani a Kbt. 114.§ (2) szerint. 
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet részéről a fentiek szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor 
pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási 
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági 
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben 
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra 
szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági 
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 
65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet 
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) 
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés 
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szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más 
szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés 
teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás 
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
 
 
Az alkalmassági követelmények tekintetében az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására 
benyújtandó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások köre: 
A Kbt. 69.§(4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
felkéri az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt valamint a  
Kbt. 81. § (5) alapján az értékelési szempontokra figyelemmel második legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások 
benyújtására.  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében 
kell az igazolásokat benyújtani, az előírt igazolási módoknak megfelelően. 
 
Egyéb csatolandó nyilatkozatok és tartalmi előírások: 
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy  

- az ajánlatba csatolt az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításainak 
hitelességéről;  

- a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vette. 

Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy van-e folyamatban cégváltozás bejegyzési eljárás. Erre az EKR-
ben található űrlap szolgál. 
 
 
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során vállalja a 
szolgáltatás teljesítésére vonatkozó munkaerő biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági 
előírások betartását, a feladat végrehajtásából adódóan az ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek 
okozott károk megtérítését. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, illetve 
jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szakmai ajánlatát és az azt alátámasztó minta étrendeket 
is. 
 
Egyéb információk: 
 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös ajánlattevők a 
szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával 
kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli. 
Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli. 
Ajánlatkérő értékelési szempontként az áron kívül az ételek összetételét, a változatosságot és a 
teljesítést végző főzőkonyha(k) távolságát értékeli.  
Az ellenértéket meg kell bontani a 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3a) foglaltak szerint. („Ha a 
fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az 
intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles 
elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget”). 
 
Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az 
ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A 
fordítástartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű fordítás 
szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, 
igazolásokat is. 
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A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a az irányadó. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik naptári napot 
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
harmadik naptári napig megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 
 
Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
 
Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei 
(különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során 
megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó 
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő 
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az 
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 
szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti 
titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő 
hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására. 
Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a 
mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 
ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes 
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az 
Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a 
gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan 
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők 
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő 
elfogadni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt igazolási módok helyett. 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 
kötelezettségekről.  
A mintaétlap jogszabályoknak való nem meg felelése érvénytelenségi ok. 
Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény A 
közétkeztetési feladatok központosítására vonatkozó jogszabályi változások. (Kbt. 53.§ (5)) 
A Kbt. 76.§ (9) bekezdés szerinti információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.  
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Juhász Andrea Julianna, drjuhasz@juhaszdr.hu, 
lajstromszám: 00431, Címe: 1113 Budapest, Bartók Béla út 87. IV.em 3. 
 

Biatorbágy, 2018. ...      
 ………………………………… 

        Tarjáni István 
        polgármester 
       Biatorbágy Város Önkormányzat 
Ellenjegyzem 
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