
 

 Ajánlati/részvételi felhívás 

 2004/18/EK irányelv 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 1.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

 Hivatalos név: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás  Nemzeti azonosító: AK16498 

 Postai cím: Petőfi tér 3. 

 Város: Gyula   Postai irányítószám: 5700  Ország: Magyarország 

 Kapcsolattartási pont(ok):    Telefon: +36 66526800 

 Címzett: Sós Judit 

 E-mail: sos.judit@gyula.hu   Fax: +36 66463143 

 Internetcím(ek): (adott esetben) 

 Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gyula.hu  

 A felhasználói oldal címe: (URL) 

 Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) 

 Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: (URL) 

 Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet 

 További információ a következő címen szerezhető be 

 О A fent említett kapcsolattartási pont(ok)   X Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját) 

 A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a 

következő címen szerezhetők be 

 О A fent említett kapcsolattartási pont(ok)   X Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) 

 Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

 О A fent említett kapcsolattartási pont(ok)                          X Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) 

 1.2) Az ajánlatkérő típusa 

 О Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 

hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 

 О Közjogi intézmény 

 O Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal  О Europai intezmeny/ugynokseg vagy nemzetközi 

szervezet 

 X Regionális vagy helyi hatóság  О Egyéb: (nevezze meg) 

 О Regionális vagy helyi iroda/hivatal   

    

 1.3) Fő tevékenység 

 X Általános közszolgáltatások  □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 □ Honvédelem  □ Szociális védelem 

 □ Közrend és biztonság   □ Szabadidő, kultúra és vallás 

 □ Környezetvédelem   □ Oktatás 

 □ Gazdasági és pénzügyek   □ Egyéb:  

 □ Egészségügy   

  

 1.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: O igen X nem 

 (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 

http://www.gyula.hu/


  

 II. szakasz: A szerződés tárgya 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére közétkeztetés biztosítása. 

 

 II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 (csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés -, amelyik a 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzésiek) tárgyának) 

 О Építési beruházás  О Árubeszerzés  X Szolgáltatásmegrendelés 

 □ Kivitelezés  О Adásvétel  Szolgáltatási kategória száma: 17 

 □ Tervezés és kivitelezés  О Lízing  A szolgáltatási kategóriákat lásd a 

Cl. mellekletben 

 □ Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, а nyertes ajánlattevő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

 О Bérlet  

О Részletvétel  

О Ezek kombinációja 

  

 A teljesítés helye:  

Gyula Város közigazgatási területén található egyes intézmények helyszínei 

 

 

 NUTS-kód HU332   NUTS-kód [][][][][] 

 NUTS-kód [][][][][]   NUTS-kód [][][][][] 

 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

 X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

 □ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 □ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

 О Keretmegállapodás több ajánlattevővel   О Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma [ ] [ ] [ ] 

 vagy 

 (adott esetben) maximális létszáma [ ] [ ] [ ] 

 A keretmegállapodás időtartama 

 Időtartam év(ek)ben: [] [] vagy hónapban: [ ] [ ] [ ] 

 Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

 

 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, 

csak számokkal) 

 Becsült érték áfa nélkül: [ ]   Pénznem: [ ] [ ] [ ] 

 vagy 

 [ ] és [ ] között   Pénznem: [ ] [ ] [ ] 

 A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)  

 

 II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:  

Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetés folyamatos biztosítása a Gyulai Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásában működő intézmények ellátottjai 

valamint nappali és az idősek otthonai részére. A szolgáltatás része az étel elkészítése, kiszállítása 

valamint a megmaradt élelmiszer és minden konyhai ételhulladék biztonságos kezelése, legkésőbb 



másnapi elszállítása az intézményekből, a dokumentációban részletezettek szerint. 
 

 II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

   Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

 Fő tárgy 55520000  
55523000 

 [][].[][]-[]  [][]·[][]-[] 

 További tárgy(ak)     [][].[][]-[]  

[][].[][]-[]  

[][].[][]-[]  

[][].[][]-[] 

 [][]·[][]-[]  

[][]·[][]-[]  

[][]·[][]-[]  

[][]·[][]-[] 

  

 II. 1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

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

 II.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több 

példányban is használható) 

 A beszerzés részekből áll: O igen  X nem 

 (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók 

 О egy részre О egy vagy több részre О valamennyi részre 

 II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk  

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) O igen X nem 

  

 II.2) Szerződés szerinti mennyiség 

 II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve„ adott esetben) 

Évente megközelítőleg 26.000-26.000 adag reggeli, tízórai, uzsonna és vacsora, 87.000 adag ebéd, 

melyből 6.000 adag diétás elkészítése és kiszállítása Gyula város belterületén 14 helyszínre a 

dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek az ebéd vonatkozásában legalább két 

menüből történő választás lehetőségét biztosítania kell.   

Az ajánlatkérő a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján fenntartja magának a jogot, hogy a mennyiséget  

az étkeztetésben részt vevők összetételének függvényében  + 30 %-kal módosítsa. 
 

(adott esetben, csak számokkal) 

  

Becsült érték áfa nélkül: []  

 Pénznem:  

 vagy 

 [ ] és [ ] között   Pénznem: [][][] 

 II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  

 Vételi jog (opció) O igen X nem 

 (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

 (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

 hónapban: [] [] vagy napban: [] [] [] [] (a szerződés megkötésétől számítva) 

 II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)  

 A szerződés meghosszabbítható O igen X nem 

 A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert) vagy [] [] [] és [] [] [] között 

 (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a 

további szerződések tervezett ütemezése: 

 hónapban: [] [] vagy napban: [] [] [] [] (a szerződés megkötésétől számítva) 

 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 

 Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: [][][][] (a szerződés megkötésétől számítva) 

 vagy 



 Kezdés (nap/hónap/év) 

 Befejezés (nap/hónap/év) 

  

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

 III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 

 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)  

Késedelmi kötbér: a szerződéstervezetben részletezett napi készétel kiszállítási időpontokhoz 

képest történő késedelmes szállítás esetén nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő 

késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi 

kötbér mértéke minden késedelmesen megkezdett félóra után a késedelmes kiszállítással érintett 

helyszínre aznapra megrendelt adagok ellenértékének 25 %-a. Késedelmi kötbér maximum öt 

alkalommal érvényesíthető, a hatodik eset a szerződés rendkívüli felmondását eredményezi. 

Hibás teljesítési kötbér: A nyertes ajánlattevő, mint Szállító hibás teljesítés esetén hibás teljesítési 

kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Nyertes 

Ajánlattevő az élelmezési feladatok ellátása közbeni hibás teljesítés esetén - különösen, de nem 

kizárólagosan az élelmiszerek minőségével és mennyiségével kapcsolatosan - hibás teljesítési 

kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke bruttó 200000 Ft. Ajánlattevő a minőségi kötbért az 

ajánlatkérő hibás teljesítésről szóló írásbeli figyelmeztetése után köteles megfizetni. A hibás 

teljesítési kötbér maximum öt alkalommal érvényesíthető, a hatodik eset a szerződés rendkívüli 

felmondását eredményezi. 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés a nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása 

esetén - ide értve a késedelmes vagy hibás teljesítés miatti rendkívüli felmondás esetét is - nyertes 

ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a szolgáltatási 

díj alapján egy évre jutó díj -a meghiúsulást megelőző 12 hónap alapján számított, vagy 

amennyiben a szolgáltatás az első 12 hónapban hiúsul meg, úgy a szolgáltatásból addig eltelt idő 

alapján felszorzott, 12 hónapra jutó szolgáltatási díj- 20 %-a. 

Ajánlatkérő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:  

Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

A nyertes ajánlattevő a tárgyhavi szerződésszerű teljesítést követően az ajánlatkérő által kiállított 

teljesítésigazolások alapján nyújthatja be számláját, amelynek ellenértékét ajánlatkérő havonta 

utólag, a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) 

bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos 

fizetési határidővel, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak 

figyelembe vételével. 

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az 

irányadó. 

 III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben)  

Ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a alapján nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 

 III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 



 A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak X igen O nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

Irányadó jogszabályok különösen: 

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

57/2004. (IV.24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszer könyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó 

kötelező előírásokról. 

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

hozatalának élelmiszer biztonsági feltételeiről. 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszer-előállítás és forgalomba 

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

852/2004/EK rendelet az élelmiszer higiéniáról. 

52/2010. (IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és - értékesítés 

feltételeiről. 

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. 

Országos Tisztifőorvos 1/2011. sz. Normatív Utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó 

táplálkozás-egészségügyi ellenőrzési szempontokról, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 

2011. augusztusában kiadott ajánlás “A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési 

ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára”. 

37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról.  
 

  

 III.2) Részvételi feltételek 

 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok 

bármelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 56.§ (2) 

bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjának 

alapján az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. 

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2-8. és 10-11. § 

szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok 

hatálya alá. 

Ajánlattevő a Rendelet 10. § alapján a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkozni 

köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 

más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.  

A Rendelet 2. § j) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy van-e olyan jogi 



személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve 

részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

Ajánlattevő a Rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 4. § f) pont fc) alpontja alapján 

nyilatkozni köteles arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott 

tőzsdén vagy olyannak, 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. 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 3. § r) pont ra)-

rb) alpontjaiban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonosának vezető tisztségviselője nevének és 

állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. 

A kizáró okok igazolására a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján kiadott „A 

Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-

ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 

adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című és a 2012. 

június 1. napján kiadott „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során 

benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 

adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági 

szereplők vonatkozásában” című útmutatói irányadók. 

Az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására csak az eljárást megindító felhívás feladásának napját 

követően kelt dokumentumokat fogad el.   
   

 

 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód:   

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) csatolnia 

kell:  

P1. A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdés b) pont szerint az előző három lezárt 

üzleti év vonatkozásában, saját vagy jogelődje 

számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolójának benyújtása (kiegészítő 

mellékletek nélkül), - ha a gazdasági szereplő 

letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét –, amennyiben a beszámoló a 

céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a beszámoló adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs 

 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott 

esetben) 

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást 

megindító felhívás feladását megelőző három 

lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti 

eredménye negatív volt. 

Ha ajánlattevő beszámolóval azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 

meg működését, az alkalmasságát a 

közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 

szólónyilatkozattal jogosult igazolni. Az 

ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát ebből a szempontból 

megállapítja, ha működésének ideje alatt a 

közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) 



szolgálat honlapján. 

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az 

előírt teljes időszakra éves beszámolókkal, 

mert működését az időszak kezdete után 

kezdte meg a Kr. 14. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően jogosult igazolni 

alkalmasságát. 

Ha Ajánlattevő P1. pont szerinti irattal azért 

nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló, 

illetve árbevételről szóló nyilatkozat 

benyújtása nem lehetséges, az e pontban 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 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. 

P2. Ajánlattevő a Rendelet 14.§ (1) bekezdés 

c) pontja alapján csatolja az előző három üzleti 

évben 

a közbeszerzés tárgyából származó - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről 

szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 

az adatok rendelkezésre állnak. 

Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P.2 

pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert 

olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében a beszámoló, illetve 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 

származó – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétele eléri vagy meghaladja 

összesen a nettó 100 millió forint összeget. 

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 

közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) 

származó - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevétele az előző három üzleti 

évben összesen nem érte el az 150.000.000 Ft-

ot. 

Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 

az árbevételről szóló nyilatkozatot azért nem 

tudja benyújtani az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 

meg működését, az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) alkalmatlan, ha a működésének 

ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - 

általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétele nem éri el összesen a 100.000. 000 

Ft-ot. 

 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55.§ (4) 

bekezdése értelmében elegendő, ha egy 

ajánlattevő megfelel a P1. pontban foglalt 

alkalmassági követelménynek, a P2. pontban 

foglalt alkalmassági követelménynek pedig 

együttesen is megfelelhetnek. 



gazdasági alkalmasságát. Az érintett 

ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során 

köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve 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 a 

Rendelet 14. § (3) bekezdése alapján. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek 

ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 55. § 

(4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is 

megfelelhet. 

 

   

 

 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód:  

M1. Ajánlattevő a Rendelet 15. § (3) 

bekezdésének a) pontja alapján igazolja 

alkalmasságát az ajánlati felhívás feladásának 

napjától visszafelé számított megelőző három 

év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti 

szolgáltatásainak ismertetésével a Rendelet 16. 

§ (1) bekezdésében írt módon. A 

referenciaigazolás vagy nyilatkozat (a Rendelet 

16. § (2) bekezdése alapján) legalább az 

alábbiakat tartalmazza: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

székhelye, 

- a szerződés tárgya olyan részletességgel, 

hogy abból a műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság megállapítható legyen, 

- a teljesítés (közös ajánlattevőként történt 

teljesítés esetén a saját teljesítés) ellenértéke 

ÁFA nélkül, közös ajánlattevőként történt 

teljesítés esetén a saját teljesítés %-os aránya, 

- a teljesítés időtartama (kezdete és vége 

év/hónap/nap pontossággal), 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a 

szerződésnek és az előírásoknak megfelelően 

történt-e. 

A referenciának tartalmaznia kell továbbá 

 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

(adott esetben) 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 

nem rendelkezik a felhívás feladásától 

visszafelé számított három évben a 

szerződésnek és az előírásoknak megfelelően 

teljesített legalább 2 db, referenciánként 

legalább 24 hónapig tartó, folyamatosan 

teljesített közbeszerzés tárgya (közétkeztetés) 

szerinti referenciával, mely két referencia 

együttes értéke összességében nem éri el a nettó 

150.000.000,- forintot (oktatási intézmény 

referenciájának vonatkozásában a tanítási szünet 

nem jelenti a folyamatosság megszakadását) 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 

nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges: 

M2/1: ételszállításra alkalmas saját, vagy bérelt, 

hatósági engedéllyel rendelkező 3 db 

gépjárművel, 

M2/2: legalább 50 db rozsdamentes, 

biztonságosan zárható, hőtárolós szállító 

edénnyel, melyek a megadott ételmennyiség 

kiszállítására alkalmasak, 

M2/3: saját üzemeltetésű, működési engedéllyel 

rendelkező főzőkonyhával. 

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 



valamennyi olyan adatot, melyből az előírt 

követelményeknek való megfelelés 

egyértelműen megállapítható. 

A referencia igazolásával kapcsolatban az 

ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 

Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra. 

 

M2. Ajánlattevő a Rendelet 15. § (3) 

bekezdésének e) pontja alapján igazolja 

alkalmasságát a teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközök, berendezések, illetve műszaki 

felszereltség leírásával olyan 

részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági 

feltételeknek történő megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen. A leírást aláírt 

nyilatkozat formájában kell benyújtani. A 

nyilatkozatnak megfelelően csatolandó a 

bemutatott gép/eszköz tekintetében az 

eszköznyilvántartó karton, a gépjárművek 

forgalmi engedélyének és hatósági 

engedélyének, valamint a konyha működési 

engedélyének másolata is. 

A becsatolt nyilatkozatban meg kell jelölni a 

rendelkezésre álló eszközöket, illetve annak 

tényét is, hogy az adott eszköz saját 

tulajdonban áll-e vagy bérelt, vagy lízingelt 

eszköz. Bérelt vagy lízingelt eszköz esetén 

csatolni kell a bérleti vagy a lízing szerződést 

is. 

  

M3. Ajánlattevő a Rendelet 15.§ (3) bekezdés 

d) pontja alapján igazolja alkalmasságát 

azoknak a szakembereknek a megnevezésével, 

képzettségük, szakmai tapasztalatuk 

ismertetésével, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe. Igazolásként a szakemberek 

tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot 

ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre 

állási nyilatkozat, valamint a szakemberek 

végzettségét, képzettségét, jogosultságot 

igazoló dokumentum egyszerű másolata.  
 

M4. A Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pont, és a Kr. 

15. § (3) bekezdés f) pont, valamint 17. § (2) 

bekezdése szerint ajánlattevő csatolja a 

minőség biztosítása érdekében tett 

intézkedéseinek leírását (tanúsítvány(ok) vagy 

nem rendelkezik: 

M3/1: legalább 1 fő élelmezésvezetővel, aki 

legalább 3 éves közétkeztetés területén eltöltött 

szakmai gyakorlattal rendelkezik,  

M3/2: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű 

dietetikussal, aki legalább 3 éves közétkeztetés 

területén eltöltött szakmai gyakorlattal 

rendelkezik. 

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. 

M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 

nem rendelkezik külső független szervezet 

(szakértő) által kiállított saját élelmiszer-

biztonsági rendszerrel (HACCP, vagy azzal 

egyenértékű rendszer). 

 

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt 

alkalmassági követelménynek a Kbt. 55. § (4)-

(6) bekezdéseiben foglaltak szerint is 

megfelelhet.  

A Kbt. 55. § (6) bekezdése értelmében az 

ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az 

(5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására 

a következő esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, 

más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során 

ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak 

tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi 

szállítások teljesítésére vonatkozik, az 

ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen 

módon vonja be a teljesítés során azt a 

szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi 

e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során. 



az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 

szervezettől származó egyenértékű 

tanúsítvány(ok), vagy az egyenértékű 

minőségbiztosítási intézkedések egyéb 

bizonyítékait.  
 

 III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

□ A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 

 □ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

 III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 

 III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

 A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve  X igen O nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

  37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
 

 III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

 A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét  

X igen O nem 

  

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Az eljárás fajtája 

 IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 X Nyílt 

 О Meghívásos 

 О Gyorsított meghívásos  О A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

 О Tárgyalásos  Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, 

megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) 

О igen О nem  

(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők 

nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) 

kell megadni) 

 О Gyorsított tárgyalásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

 

 О Versenypárbeszéd keretében 

  

 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 

tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

 A gazdasági szereplők tervezett száma [][][] 

 vagy 

 Tervezett minimum [] [] [] és (adott esetben) maximális létszáma [][][] 

 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

  

 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát О igen О nem 

  

 IV.2) Bírálati szempontok 

 IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 



 O A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 vagy 

X Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

 X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy - ha súlyozásra bizonyíthatóan 

nincs lehetőség - csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

 O a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben 

meghatározott részszempontok 

 Részszempont  Súlyszám   

Reggeli, tízórai, uzsonna és vacsora együttes nettó 

fajlagos ajánlati ára 

25      

Ebéd nettó fajlagos ajánlati ára: 60    

Áremelkedés mértéke az éves átlagos fogyasztói 

árindex %-ban (min: 70 %, max: 100 %).  

 

7    

Szállítási határidő (min:15 perc, max: 60 perc)  

 

8    

     

  

 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni O igen X nem 

 (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

   

   

   

 

 IV.3) Adminisztratív információk 

 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)  

 

 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre O igen X nem 

 (igen válasz esetén) 

 О Előzetes tájékoztató   О Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

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

 (nap/hónap/év) 

 □ Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

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

 (nap/hónap/év) 

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

 (nap/hónap/év) 

 IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd 

esetén) 

 A dokumentáció beszerzésének határideje 

 Dátum: 13/11/2015 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 

 A dokumentációért fizetni kell O igen X nem 

 (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: [ ] Pénznem: [][][] 

 A fizetés feltételei és módja: 

 IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

 Dátum: 13/11/2015 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00  

 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és 



tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 

 Dátum: [][]/[][]/[][][][] (nap/hónap/év) 

 IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók 

 О Az EU bármely hivatalos nyelve 

 X Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU  

 □ Egyéb: 

 IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 [][]/[][]/[][][][]-ig (nap/hónap/év)  

 vagy 

 Az időtartam hónapban: [][][] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 Dátum: 13/11/2015 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 

 (adott esetben) Hely: Magyarország 5700 Gyula, Szt. László u. 16. I. emeleti titkárság  

 Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) X igen О nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek 

jelen. 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)  

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű O igen X nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

 

 VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

 A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos O igen X nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

 

 VI.3) További információk: (adott esetben) 

1. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként 

legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell venni. 

Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a 

dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó 

hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentációt a kozbeszerzes@gyulaikozuzem.hu email 

címre küldött kérelem alapján ajánlatkérő elektronikus úton térítésmentesen megküldi az 

érdeklődő részére. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához a kiváltó cég (személy) nevét, 

postai, telefon, fax, email elérhetőségét, valamint az eljárásban kapcsolatot tartó személy nevét, 

elérhetőségét írásban meg kell adni. 

A dokumentáció átvehető személyesen (CD-n), munkanapokon 9:00 -14:00 óráig, az ajánlatok 

felbontásának napján 9:00 - 10:00 óráig az A melléklet II. pontjában írt címen. 

A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem 

kézhezvételétől számított két munkanapon belül történik. 

A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.  

2. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó, III.2.2) és III.2.3) pontban foglalt alkalmassági 

feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 

3. Az ajánlattételi időszak alatt az ajánlattevők a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint 

kérhetnek kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőtől.  

4. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 

mailto:kozbeszerzes@gyulaikozuzem.hu


ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 

77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A szerződés megkötése az írásbeli összegzés 

megküldésének napját követően a Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján történik. 

5. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 

a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

6. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a jelen felhívásban megjelölt címen.  Az 

ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli. 

7. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra 

vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 

hiánypótlás. 

8. A nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)nak, vagy a meghatalmazott(ak)nak alá 

kell írnia. 

9. Az ajánlatok értékelés: 

Részszempontonként adható pontszám: 1 – 100. 

Az értékelés módszere: az ajánlati elemek értékelését és pontszámítást ajánlatkérő a Közbeszerzési 

Hatóság 2012.6.1-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) ajánlása alapján: az 1.és 2. részszempont 

esetében a III.A fejezet 1.pontja ba) alpontja szerint, a 3.és 4. részszempont esetében a III.A 

fejezet 1. pontja a) alpontjai alapján végzi. 

Ajánlatkérő a szállítási határidő bírálati részszempont körében azon esetekre vonatkozó vállalást 

értékeli, amikor az adott étkezés vonatkozásában a hibás kiszállítás korrigálására, a kiszállítást 

követően rendkívüli megrendelésre, pótrendelésére kerül sor. A megajánlandó időtartam során az 

írásos értesítés, pótmegrendelés kézhezvételétől a megrendelő székhelyére történő kiszállítás 

biztosítására vállalt időtartamot kell megadni. 

A 3. és 4. részszempont esetében ajánlatkérő az ajánlati elem legalacsonyabb és legmagasabb 

szintjét is meghatározta. Az ajánlattevők a legalacsonyabb értéknél kedvezőtlenebb ajánlatot nem 

tehetnek, a legalacsonyabb értéket el nem érő megajánlás esetén ajánlatkérő az ajánlatot 

érvénytelennek tekinti. A legmagasabb értéket meghaladó megajánlásra ajánlatkérő egységesen 

100 pontot ad. 

Az összes részszempont esetében ajánlat csak egész értékben tehető. A pontozás két tizedes jegy 

pontossággal történik. 

10. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében (a nyilatkozat 

nemleges válasz esetén is csatolandó) és 55. § (5) bekezdéseiben, a Kbt. 58. § (3) bekezdésében, a 

Kbt. 60. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra. 

11. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás 

esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén Ajánlattevő nyilatkozatának 

csatolása, mely szerint a cégbíróságon nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme. 

12. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges teljesítési 

kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell 

a dokumentációban részletezettek szerinti tartalommal. 

13. A nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást kell kötni (vagy meglévő biztosítását 

kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának 



értékhatára minimum 20.000.000 HUF/év és minimum 5.000.000 HUF/káreseményenként. 

Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - 

nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban, amennyiben 

ajánlattevő megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, úgy erről szóló ajánlattevői nyilatkozat 

szükséges. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy 

vagyon és felelősségbiztosításra szól. 

14. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az 

ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az 

ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 

másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 128. § (2) bekezdése alapján „Az 

ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, 

valamint - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 

igazolásában.” 

16. Az ajánlatokat aláírva, zárt borítékban, a borítékon " Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás - Közétkeztetés" megjelöléssel 1 papír alapú példányban, illetve digitálisan, elektronikus 

adathordozón (CD/DVD-n az ajánlatot beszkennelve) kell benyújtani. Eltérés esetén a papír alapon 

benyújtott példány az irányadó. 

A papír alapú példánynak a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 

kell tartalmaznia. 

17. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, 

információhoz csatolni kell a felelős vagy hiteles magyar nyelvű fordítást is. 

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 

eljárás megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 

18. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás 

nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 

második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben – a következő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 

19. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, 

számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont szerint értékelésre kerülnek. [Kbt. 60. 

§ (6) bekezdés] 

20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő alábbi dokumentumait: 

- az ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó írásbeli meghatalmazást, 

- egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát. 

21. Ajánlattevőnek ajánlatában 4 hétre vonatkozó mintaétlapot kell becsatolnia. 

22. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 

huszonöt százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt gazdasági szereplőt az ajánlatban 

közös ajánlattevőként kell szerepeltetni (Kbt. 26. §). 

23. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét azon alkalmasság igazolására vonatkozó 

szabályra, mely szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) 

pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés 

teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 



6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, 

amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. 

24. Az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet feltétel és jogfenntartás nélküli, 

teljes körű elfogadásáról ajánlattevő ajánlatába nyilatkozatot köteles csatolni. A 

szerződéstervezetet az ajánlathoz nem szükséges csatolni. 

25. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi 

idő szerint értendő. 

26. A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók.  

27. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

28. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni. 
 

 

 VI.4) Jogorvoslati eljárás  

 Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

 Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

 Postai cím: Riadó u. 5. 

 Város: Budapest  Postai irányítószám: 1026  Ország: HU 

 E-mail: dontobizottsag@kt.hu    Telefon: +36 18828594 

 Internetcím: (URL)     Fax: +36 18828593 

 A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) 

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város:   Postai irányítószám:  Ország: 

 E-mail:     Telefon: 

 Internetcím: (URL)     Fax: 

 Vl.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a Vl.4.2 rovatot vagy szükség esetén a Vl.4.3 rovatot)  

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  

   

A Kbt. 137. §-a szerint. 

 Vl.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 

 Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

 Postai cím: Riadó u. 5. 

 Város: Budapest  Postai irányítószám: 1026  Ország: HU 

 E-mail: dontobizottsag@kt.hu    Telefon: +36 18828594 

 Interneteim (URL)     Fax: +36 18828593 

      

 VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: ………………. (nap/hónap/év) 

  

 A. melléklet 

 További címek és kapcsolattartási pontok 

 I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 

 Hivatalos név:  

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

   Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

AK10582 

 Postai cím: Szt. László u. 16. 



  Város: Gyula  Postai irányítószám: 5700  Ország: HU 

 Kapcsolattartási pont(ok):     Telefon: +36 66521200 

 Címzett: Daróczi László 

 E-mail:  

kozbeszerzes@gyulaikozuzem.hu 

   Fax: +36 66466998 

 Internetcím: (URL) 

 II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők 

 Hivatalos név:  

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

   Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

AK10582 

 Postai cím: Szt. László u. 16. 

 Város: Gyula  Postai irányítószám: 5700  Ország: HU 

 Kapcsolattartási pont(ok):     Telefon: +36 66521200 

 Címzett: Daróczi László  

 E-mail: 

kozbeszerzes@gyulaikozuzem.hu 

   Fax: +36 66466998 

 Internetcím: (URL) 

 III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 

 Hivatalos név:  

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

   Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

AK10582 

 Postai cím: Szt. László u. 16. 

 Város: Gyula  Postai irányítószám: 5700  Ország:HU 

 Kapcsolattartási pont(ok):     Telefon: +36 66521200 

 Címzett: Daróczi László 

 E-mail: 

kozbeszerzes@gyulaikozuzem.hu 

   Fax: +36 66466998 

 Internetcím: (URL) 

 IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 

 Hivatalos név:     Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

 Postai cím: 

 Város:   Postai irányítószám:   Ország: 

 .............................. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ............................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В. melléklet 

 Részekre vonatkozó információk 

 Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  

 Rész száma:  Elnevezés:  

 1) Rövid meghatározás:  

 

   



 

 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

   Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

 Fő tárgy    [][].[][]-[]  [][]·[][]-[] 

 További tárgy(ak)    [][].[][]-[]  

[][].[][]-[]  

[][].[][]-[]  

[][].[][]-[] 

 [][]·[][]-[]  

[][]·[][]-[]  

[][]·[][]-[]  

[][]·[][]-[] 

 3) Mennyiség: 

  

 

 

 

 (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: [ 

]  

 Pénznem: [][][] 

 vagy 

 [ ] és [ ] között Pénznem: [][][] 

 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott 

esetben)  

Az időtartam hónapban: vagy napban: [][][][] (a szerződés megkötésétől számítva) 

 vagy 

 Kezdés [][] / [][] / [][][][] (nap/hónap/év) 

 Befejezés [][] / [][] / [][][][] (nap/hónap/év) 

 5) További információk a részekről:  

   

 

  

.............................. (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni).............................. 

 


