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Ajánlattételi Felhívás - Balatonfűzfő - Étkeztetés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/219
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.10.
Iktatószám: 23896/2022
CPV Kód: 55510000-8

Ajánlatkérő:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde

Teljesítés helye:

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. Szivárvány
Óvoda Radnóti utcai telephely: 8175 Balatonfűzfő,
Radnóti utca 26. Szivárvány Óvoda Árpád utcai
telephely: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36.
Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos
Óvoda tagintézménye: 8183 Papkeszi, Fő utca 46.
Szivárvány Bölcsőde Nike körúti telephely: 8184
Balatonfűzfő, Nike körút 10.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.11.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: 16882212219
Postai cím: Bugyogóforrás Utca 15. 1495/6
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nóti Attila
Telefon: +36 204783889
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
Fax: +36 88596901
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.balatonfuzfo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.balatonfuzfo.hu/

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001584572022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001584572022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Közétkeztetési szolg. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Hivatkozási szám: EKR001584572022

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történő megrendelése Balatonfűzfő Város Önkormányzata
részére
Részletesen a II.2.4) pontban.

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közétkeztetési szolgáltatást egy intézmény
részére kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés részekre
bontása sem gazdasági szempontból, sem műszaki szempontból nem reális alternatíva

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Közétkeztetési szolg. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15.
Szivárvány Óvoda Radnóti utcai telephely: 8175 Balatonfűzfő, Radnóti utca 26.
Szivárvány Óvoda Árpád utcai telephely: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36.
Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183 Papkeszi, Fő utca 46.
Szivárvány Bölcsőde Nike körúti telephely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 10.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata az intézmények által megrendelt ételadagok elkészítése és az 
intézményekbe való szállítása az alábbiak szerint: 
Étkeztetési szolgáltatás: 
- Napi négyszeri étkezés 
- Étkezési napok száma: 
Bölcsődések: 251 nap/év 
Óvodások: 220 nap/év 
- Étkezéssel érintett napok: nevelési napok 
Óvodás étkezések mennyisége: 
reggeli és tízórai (adag/nap): 159 fő 
ebéd (adag/nap): 159 fő 
uzsonna (adag/nap): 159 fő 
Bölcsődés étkezések mennyisége: 
reggeli és tízórai (adag/nap): 39 fő 
ebéd (adag/nap): 39 fő 
uzsonna (adag/nap): 39 fő 
Óvodások, bölcsődések közül átlag 5 fő élelmiszertoleranciával érintett, részükre ennek 
megfelelő dietetikus által összeállított és felügyelt- diétás ételeket köteles a nyertes 
ajánlattevő készíteni és szállítani. 
Az élelmiszerintolerancia jelenleg az alábbi élelmiszerekre terjed ki: tojás, szója, tej, glutén, 
cukor. 
-Fenti mennyiség a létszámváltozás esetén mérsékelhető a hatékony és felelős 
pénzgazdálkodás elvének megfelelően. 
Részletesen: szerződéstervezetnek megfelelően. 
- Étkezések időpontjai: 
Reggeli: 8:00-9:00 
Tízórai: 9:45-10:00 
Ebéd: 11:45-4:30 
Uzsonna: 14:30-17:00 
- Ételkiszállítás időpontja 
Reggeli: 6.45-7.15 
Tízórai: 6.45-7.15 
Ebéd: 10.00-10.30
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Uzsonna: vagy reggel, vagy legkésőbb az ebéddel 
- Ételkiszállítási helyszínek: 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. 
Szivárvány Óvoda Radnóti utcai telephely: 8175 Balatonfűzfő, Radnóti utca 26. 
Szivárvány Óvoda Árpád utcai telephely: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36. 
Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183 Papkeszi, Fő utca 46. 
Szivárvány Bölcsőde Nike körúti telephely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 10. 
- A megrendelést a teljesítést megelőző nap 10.00 óráig kell elküldeni. 
- Az adagokat az ajánlatkérő előzetes rendelése alapján köteles az ajánlattevő a szerződésben
meghatározottak szerint, a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségben előállítani, és az
ajánlatkérő részére leszállítani, akként, hogy az alkalmas legyen a leszállítást követő legalább 2
órán belül fogyasztásra. 
- Minőségi követelmények: A nyertes ajánlattevő köteles a tárgyhét előtti csütörtökig
megküldeni a tárgyheti és az azt követő hét menü tervezetét - melynek tartalmaznia kell
egy-egy féle reggeli-, tízórai-, ebéd- és uzsonna-ajánlatot az ajánlatkérő részére jóváhagyás
céljából, melyet az ajánlatkérő vezetése jóváhagy tárgyhét előtti péntekig. A hétfői
létszámjelentést pénteken 10 óráig kell megadni a Vállalkozó részére. A Megrendelő jogosult a
megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok szerint 
• tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 7 óráig, lerendelés megelőző nap
14 óráig történhet; 
• ebédre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, lerendelés elfogadására
tárgynapon nincs mód; 
• uzsonna étkezésre vonatkozóan lerendelés tárgynap 9 óráig, és pótlétszám leadása tárgynap
9 óráig történhet. 
Mélyfagyasztott készételek szállítását az ajánlatkérő kizárja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetésének vállalása, a
szolgáltatást igénybe vevőnek dokumentált módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van
lehetősége (Igen/Nem) 5
2 Ajánlattevő vállalja, hogy a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt (Igen/Nem) 5
3 Ajánlattevő vállalja, hogy a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszert (Igen/Nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Napi étkezésre adott összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám: 85

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés további 24 hónappal meghosszabbítható. A szerződés
meghosszabbításával kapcsolatos részletes szabályokat a
Szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni. A kizáró okokkal kapcsolatban 
irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet I. és III. fejezete. 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
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köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az
alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás
keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó. 
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114.§ (2) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Sz.1.: AK a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők (továbbiakban: GSZ)
vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a közétkeztetés tárgyú
közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII.
28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Közétk. rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pont alapján előírja az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.)
szerinti FELIR azonosítóval rendelkezés követelményét.
AK a „FELIR” kifejezés alatt a következőt érti: „FELIR” az Éltv. 38/A. § szerinti
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer.
AK a „FELIR azonosító” kifejezés alatt a következőt érti: „FELIR azonosító” az Éltv. 38/B. § (2)
bekezdése szerinti azonosító szám.
AK a „közétkeztetés” kifejezés alatt a következőt érti: „közétkeztetés” a Közétk. rendelet 2. § a)
pontja szerinti fogalom.
Sz.2.: AK a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó GSZ-k vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pontja, valamint a Közétk. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont alapján előírja a szerződés
teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5) bekezdése
szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek benyújtását.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz.1.: AT-nek csatolnia kell a
Kr. 26. § (3) bekezdése alapján a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó GSZ-k vonatkozásában az
Éltv. 38/B.§ (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel és FELIR azonosító megállapítása során
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiállított nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum
egyszerű másolatát.
SZ.2.: AT-nek csatolnia kell a Kr. 26. § (3) bekezdése alapján a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó
GSZ-k vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re
vonatkozó, Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi
minősítés eredményeit tartalmazó dokumentum(ok) egyszerű másolatát.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az M.1.1. és M.1.2. pontokban előírt
követelményeknek megfelelő szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre
állási nyilatkozatát, valamint a képzettségének igazolása érdekében a szükséges
bizonyítvány(ok) másolatát.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114.§ (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az 
alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: 
M.1.1.: legalább 1 fő, élelmezésvezető képzettségű, legalább 3 éves élelmezésvezetői szakmai
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tapasztalattal rendelkező szakembert. 
M.1.2.: legalább 1 fő, dietetikus képzettségű, legalább 3 éves dietetikusi szakmai tapasztalattal
rendelkező szakembert

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő biztosítékot nem ír elő. A szerződést megerősítő kötelezettségekre vonatkozó
szabályokat a jelen felhívás III.1.7) pontja és szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Számlázás a szerződéstervezet szerint, havonta utólag, az adott hónapban leszállított
ételadagok számának megfelelően.
Előleg: Nem biztosított.
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), 2017. évi CL. tv. Fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett adag egységárának 20%-a szorozva a
késedelmesen szállított adagok számával/óra. A késedelmi kötbér maximuma 1 óra.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett adag egységárának 20%-a
szorozva a hibás teljesítéssel érintett adagok számával.
Meghiúsulási kötbér:
- Egyedi megrendelés: mértéke 30 %, alapja a meghiúsulással érintett adagok száma szorozva a
nettó egységárral
- Szerződés meghiúsulása: a szerződéstervezetben foglalt esetekben. Mértéke 30 %, alapja a 24
hónapra kalkulált teljes nettó
vállalkozói díj.
Bejelentési kötbér: 200.000,- Ft/ elmulasztott alvállalkozói bejelentés
Részletesen a szerződéstervezetben

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2008. évi 
XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében 
alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól
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37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról 
68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes
élelmiszer-higiéniai feltételeiről és 
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum: 2022/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával
kapcsolatbanirányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:

0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:

1. részszempont - fordított arányosítás. 2-4 részszempont pontozás. Részletesen a
Közbeszerzési Dokumentumokban

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő
benyújtását.

VI.3.9) További információk: 1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) 
II. fejezet 
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció 
elektronikus úton, az EKR-ben 
történik. 
3. A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszerében érhetők el. 
4. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 
5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 naptári nap. 
6. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti. 
7. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 
8. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.
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9. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
10. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. 
§ és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek. 15. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás 
során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek. 
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat. 
13. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §. 
14. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint kieg. táj.-t az AT hat.idő lejárta előtt ésszerű időben köteles AK 
megadni. AK észszerű időnek az AT 
hat.idő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK minden esetben ésszerűnek tekinti, ha a kieg. táj. 
kérés legkésőbb az AT hat.idő lejárta előtti 5. munkanapon AK-hoz beérkezik. 
15. A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem 
állnak fenn. GSZ nyilatkozni 
köteles, hogy az általa igazolni kívánt alk. köv.-ek teljesülnek, a részletes adatokat nem köteles 
megadni. A gazd. szereplő a részletes adatokat tartalmazó, az előírt alk. köv.-ek tekintetében az 
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, AK 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. Az ajánlatban, azaz az előírtnál korábban benyújtott igazolásokkal kapcsolatban a Kbt. 
69. § (4) bek. irányadó. 
AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 
16. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmasság 
feltételeit és ennek igazolását a 
minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
17. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az előírt szakmai alkalmassági követelmény (Sz.1., Sz.2.) 
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) bekezdése 
szerint csatolandó 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
18. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD): 
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint; 
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; 
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat; 
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott 
esetben a fenti § szerinti 
dokumentumok; 
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben); 
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról; 
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint; 
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (ezen szervezetre vonatkozó dokumentumokkal); 
- az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása (nyilatkozat); 
- részletes árajánlat (szerkeszthető .xls és aláírással ellátott .pdf formátumban is); 
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok) 
19. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és
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munkajogi rendelkezések írnak elő. 
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT 
megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 
20. AK a Közétk. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként
előírja, hogy a szerződés 
teljesítése során 2023. január 1. napjától legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka
a közétkeztetési rövid ellátási 
láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből kell származzon. AK a
„közétkeztetési rövid ellátási lánc” 
kifejezés alatt a Közétk. rendelet 2. § d) pontja, míg a „helyi élelmiszer termék” kifejezés alatt a
Közétk. rendelet 2. § b) pontja szerinti fogalmakat érti. 
21. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen érvényes HACCP
tanúsítvánnyal, a HACCP 
tanúsítvány megléte és bemutatása a szerződéskötés feltétele. 
22. AK felhívja a GSZ figyelmét a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti
kötelezettségére. 
23. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk.
szabályai irányadóak. 
24. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, 
valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával
kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2022/11/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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