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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
(Az EKR rendszer karakterkorlátjai miatt egységes szerkezetben) 

 
 

1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.  
Telefon: + 36 62 525-090 
Fax: +36 62 525-091 
E-mail: ph@kiszombor.hu 
Képviseli: Szegvári Ernőné polgármester 
Honlap címe: http://www.kiszombor.hu 
 
Ajánlatkér ő nevében eljár: 
SZMI Mérnöki Iroda Kft.  
dr. Szőllősi Béla felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00396 
6726 Szeged, Fő fasor 82/a. 
Telefon: 20-533-75-98,  
Fax: 62/ 326-414 
E-mail: szmi@invitel.hu 
Honlap címe: http://www.sztemi.hu 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) 
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban EKR r.) alapján elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR-ben) keresztül 
folytatja le. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elérhetők a következő internetes elérhetőségen: http://ekr.gov.hu/ 
 
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége: szolgáltatás megrendelés 
KÖZÉTKEZTETÉS KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA  
Várható adagszámok: 
1. Óvoda: 
      - tízórai: 17.600 
      - ebéd: 17.700 
      - uzsonna: 17.600 
      - diétás ebéd: 400 
2. Iskola: 
      - tízórai: 23.300 
      - ebéd: 29.700 
      - uzsonna: 22.000 
      - diétás ebéd: 900 
3. Szociális étkezés: 
       - ebéd: 9.800 
 
Az ajánlatkérő éves szinten az étkezések összes adagszámától – 30 %- ban eltérhet. 
A szerződés keretében belül nyertes feladata továbbá a konyhához kapcsolódó éttermet 
üzemeltetni. 
 
CPV: 55520000-1 Élelmezési szolgáltatások 
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5. A szerződés meghatározása: szolgáltatási szerződés 
 
6.  A szerződés időtartama: a szerződés aláírásának napjától számítva határozatlan időtartamú. 
 
7. A teljesítés helye: Kiszombor 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő havonta utólag, a 
szolgáltatást igénybevevők által igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. 
§ (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 
  
A Vállalkozó számlái kifizetésének feltétele a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő 
számlák és mellékleteik hiánytalan beérkezése.  
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint. 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
9. Részajánlattételi lehetőség: nincs 
 
10. Többváltozatú ajánlattételre lehetőség: nincs. 
 
11. Az értékelés szempontja: a legalacsonyabb összegű ajánlati ár. 
 
12. Kizáró okok és igazolási módjai: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.  
 
Igazolási módok: 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (IX.30) Korm. rendelet 17. § szerint 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 8. § i) 
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (IX.30) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók nem állnak az 
eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt. 
 
13. Az alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok:  
Az ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján 
az ajánlatban csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 
szerinti felhívására köteles benyújtani. 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbben tekinthető 
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ajánlattevőt az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására hívja 
fel. 
 
13.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontok: 
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat(ok) 
szerint számláján az ajánlati felhívás megküldését megelőző kettő évben 15 napot meghaladó 
sorban álló tétele volt. Ajánlatkérő sorban állás alatt 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában 
meghatározott fogalmat érti. 
 
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés 
tárgyából (étkeztetési szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlattételi felhívás megküldése napját 
megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben együttesen nem éri el a nettó 20. 
000.000 forintot  
 
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlattételi 
felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti 
évben negatív volt. 
 
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak 
után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, 
ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából 
(étkeztetési szolgáltatás) származó árbevétele nem éri el: a nettó 20.000.000 forintot. 
 
13.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontra vonatkozó igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható: 
 
P/1. –P/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az 
ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy 
az általa igazolni kívánt P/1. számú gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel teljesül, annak 
megfelel. 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására 
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek. 
 
P/1. alkalmassági szempont tekintetében csatolnia kell nyilatkozatát az összes számlavezető 
pénzintézetéről és a nyilatkozatához csatolnia kell az összes számlavezető pénzintézetétől 
származó, nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 

- mióta vezeti az adott számlát,  
- az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő évben volt-e a számlán sorban állás, ha volt 
milyen időtartamban. 

 

A vizsgálat kiterjed a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra is, azzal, hogy ebben 
az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági 
minimumkövetelmény alátámasztására. 
 
P/2. alkalmassági szempont esetében, az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 
utolsó három mérleg - fordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül 
számított – közbeszerzés tárgyából (étkeztetési szolgáltatás) származó árbevételéről szóló 
nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
[321/2015. (X.20.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pont, valamint Kbt. 114. § (2) 
bekezdés utolsó előtti mondata].  
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P/3. alkalmassági szempont esetében, az ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az ajánlattételi 
felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójának adózott eredményre vonatkozó részeit kell csatolnia (ha a 
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). [321/2015. (X.20.) 
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pont, valamint Kbt. 114. § (2) bekezdés utolsó előtti 
mondata].  
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.  
 
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, 
akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 
utolsó három mérleg - fordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.  
 
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak 
után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó 
nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (étkeztetési szolgáltatás) származó árbevételéről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X.20.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]. 
 
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.20.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) 
bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak 
továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) 
bekezdésében foglaltak. Ezen felül az Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak. 
 
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 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. 
Ha az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt 
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].  
 
A P/1 és P/3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) 
bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike 
megfelel. A P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. 
§ (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek 
 
13.3 Műszaki és szakmai alkalmassági szempontok:  
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, aki nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését 
megelőző három évben (36 hónapban) összesen legalább 18 hónap folyamatos közétkeztetési 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.  
 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább 1 fő szakács szakképzettséggel és 
legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakáccsal, valamint 1 fő élelmezésvezetővel is.  
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A rendelkezésre álló szakemberre vonatkozó feltételek azonos személlyel nem teljesíthetők. 
 
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább 1 darab érvényes élelmiszerszállító 
jármű hatósági igazolásával rendelkező szállítójárművel.  
 
 
13.4 Műszaki és szakmai alkalmassági szempontra vonatkozó igazolási mód: 
 
M/1.- M/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az 
ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy 
az általa igazolni kívánt M/1.-M/3. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltételek teljesülnek, 
annak megfelel. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására 
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek  
 
M/1. A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének 
a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 
év legjelentősebb közétkeztetési szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
23. § alapján.  
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő 
és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a 
szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. A teljesítés kezdő időpontjának a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint előírt vizsgálati időszakba kell esnie! 
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból 
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt 
nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények. 
Ajánlatkérő a három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 
étkeztetési szolgáltatás nyújtásokat veszi figyelembe. 
 
M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek - különösen a 
minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: 
a) képzettséget (szakmai gyakorlatot,) igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű 
aláírásával; 
b) szakemberek végzettségét, igazoló okiratok (bizonyítványok) egyszerű másolata, Ajánlatkérő a 
megjelölt végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is elfogad; 
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozatok.  
(321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pont). A szakmai tapasztalat kezdő és befejező 
időpontját is meg kell adni év, hó pontossággal. A tört hónap esetén a naptári napok összeadódnak 
és 30 napot tekint Ajánlatkérő 1 hónapnak. A párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak 
egyszer veszi figyelembe. 
 
M/3. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján a 
szállítójárművek tulajdonát vagy használatát igazoló okirat másolatának csatolása (forgalmi 
engedély vagy előszerződés), továbbá a megjelölt járművekre vonatkozó érvényes 
élelmiszerszállító jármű hatósági igazolás másolatának csatolása. 
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Az M/1.- M/3. számú műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely 
más szervezet kapacitására támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül 
– is megfelelhet.  
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amely igazolása érdekében 
az ajánlattevő ezen kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásaira támaszkodik.  
Emellett csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy az adott kapacitást biztosító szervezet ténylegesen részt vesz a 
szerződés teljesítésében [Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdés]. (Az ajánlatkérő a teljesítés során ellenőrzi, 
hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke megfelel-e a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltaknak, 
azaz hogy az adott kapacitást biztosító szervezet olyan mértékben vesz-e részt a szerződés 
teljesítésében, amely biztosítja az M/1.- M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.) 
 
Ha az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt 
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott műszaki és szakmai alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. 
 
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) 
bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 
 
14. Ajánlattételi határidő: 2020. ………………. 
 
15. Az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlat benyújtása kizárólag az EKR r. rendelkezéseinek 
betartásával történhet.  
 
16. Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR r.) 15. §. (2) bekezdése alapján 
az EKR - ben történik. A bontási eljárásra az EKR r. 15. §. (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § 
(1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak. 
 
18. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 
 
19. Különleges feltételek: 
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 
152/2009. (XI.12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól 
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 
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52/2010.(IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és - értékesítés 
feltételeiről 
36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi 
előírásokról 
Az országos tisztifőorvos ajánlása a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra 
vonatkozó táplálkozás egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára 
Az országos tisztifőorvos 1/2011. utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás 
egészségügyi ellenőrzési szempontokról 
 
20. Ajánlati biztosíték: nincs 
 
21. A szerződést biztosító mellékötelezettségek: a szerződéstervezetben részletezettek szerint. 
 
22. Egyéb információk: 

1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR r.) 
alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési 
rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, 
figyelemmel az EKR r. 2. §.(1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban 
megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és 
nem szerkeszthető pdf formátum. 
 
2) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat 
elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges 
[EKR r. 6. §. (1) bekezdése].  
 
3) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során 
figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra. 
 
4) Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési 
dokumentum részeként nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A 
dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező. Amennyiben az 
EKR űrlapot ajánl fel az ajánlat elkészítéséhez, akkor az űrlap alkalmazása a Kbt. 41/A. §-a 
alapján kötelező. 
 
5) Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie 
és benyújtania. [Kbt. 66. § (1) bekezdés] 
 
6) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – 
felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKR r. 11. §. (1) bekezdése alapján az EKR -ben 
biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni 
 
7) Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlattevőknek az EKR. 
20. §. (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §. (4) bekezdésében 
foglaltakról. 
 
8) Az ajánlatkérő az EKR -ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy 
képviseleti jogának, a közös ajánlattevőkre, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezetekre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdése, 
a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján vizsgálja. 
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9) Az EKR -ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevő, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a 
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
 
10) Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
kell csatolni arról, hogy nyertességük esetén a megkötésre kerülő szerződésben a közös 
ajánlattevők egymás szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az 
ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 35. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra is. A 
Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. 
§ (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell 
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 
tekintetében az EKR -ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
 
11) A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, 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 csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR -ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
 
12) A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a 
kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan 
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a 
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó 
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben 
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 
 
13) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
gazdasági szereplő (kapacitást biztosító szervezet) tekintetében a cégszerűség és a képviseleti 
jogok ellenőrizhetősége érdekében a cégkivonatot, kivéve, ha a cégkivonat a céginformációs 
szolgáltat honlapján megtalálható, mert ebben az esetben azt az ajánlatkérő a céginformációs 
szolgálat honlapján ellenőrzi. 
 
14) Az ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő 
(kapacitást biztosító szervezet) tekintetében szintén csatolni kell az ajánlathoz az ajánlatot vagy 
annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) - a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
szerinti - aláírási címpéldánya(i)t, vagy aláírási mintá(i)t, továbbá meghatalmazott általi aláírás 
esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, mely tartalmazza a 
meghatalmazott aláírását is. 
 
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő más gazdasági 
szereplő (kapacitást biztosító szervezet) letelepedési országa szerinti joga alapján aláírási 
címpéldánnyal, vagy aláírási mintával nem rendelkezik, úgy nyilatkoznia kell arról, hogy a 
gazdasági szereplő nevében nyilatkozni jogosult személy milyen módon ír alá. 
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15) Az EKR -ben lefolytatott eljárások tekintetében az ajánlat módosítása akként történik, hogy 
az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 
 
16) Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, 
akkor az ajánlattevő köteles a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű 
fordításának a csatolására is. [Kbt. 47. § (2) bekezdés] 
 
17) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevők számára. 
Az ajánlatkérő egyúttal azt is jelzi a Kbt. 71. § (6) alapján, hogy ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő 
újabb hiánypótlást rendel el; e körben az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a hiánypótlás 
lehetőségét. Felhívjuk a figyelmet továbbá az EKR r. 11. § (2)-(3) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekre. 
 
18) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság 
(projekttársaság) alapítását nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) 
ajánlattevő(k) számára továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat 
benyújtását. 
 
19) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 

 
20) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése 
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. [Kbt. 131. § (4) bekezdés]. 
 
21) Az írásbeli összegezés megküldésének időpontja: A Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében 
az ajánlattevőnek az eljárást lezáró döntésről való értesítését az ajánlati kötöttség fennállása 
alatt szükséges megküldeni. 
 
22) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §. (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az alkalmasság 
feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlattételi felhívás 13. M/1. pontja. 

 
23) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban olyan igazolás benyújtását írja elő, amelyhez az ajánlatkérő az Európai 
Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra 
alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül 
hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, akkor ezt az igazolást az 
ajánlatban nem kell becsatolni. Ebben az esetben az ajánlatban ugyanakkor meg kell jelölni azt 
az elektronikus elérhetőséget, amelyen az adott igazolás elérhető. 
 
24) Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő előírja a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. 

 
25) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az 
ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az 
ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában 
foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott eszközök műszaki leírásának ismertetésével) 
igazolnia.  
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26) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőknek csatolniuk kell nyilatkozatukat arról, hogy 
tekintetükben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Nemleges nyilatkozatot is kérjük 
csatolni. 

 
27) Az ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja 
szerinti eredménytelenségi okot. 

 
Szeged, 2020. február 
 

dr. Szőllősi Béla 
felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszáma: 00396 

  
 
 

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV ŐK RÉSZÉRE 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényt, az ajánlattételi felhívást, és az ajánlatkérési dokumentációt együttesen tanulmányozzák 
át, ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések, és az ajánlatkérő által támasztott szerződéses 
követelmények, feltételek teljes körű figyelembe vételével készítsék el. Az ajánlatkérési 
dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az ajánlatkérési 
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás 
és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás az irányadó. 
Amennyiben az EKR rendszerben rögzített és jelen felhívás között között eltérés adódik, az 
EKR rendszerben rögzített felhívás az irányadó. 
Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlata elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési eljárásban 
való részvételével kapcsolatos összes költséget és kockázatot, kivéve a Kbt. 177.§ (2) bekezdése 
szerinti eseteket. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem visel felelősséget vagy fizetési 
kötelezettséget a fentiekért, függetlenül az ajánlattételi eljárás folyamatától vagy kimenetelétől. 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A nem magyar nyelvű nyilatkozatok, dokumentumok, stb. 
esetében az eredeti nyelvű dokumentumot, valamint ezek fordítását is csatolni szükséges az 
ajánlathoz. A fordítás hitelesítése nem kötelező. 
Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, 
illetve a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat 
érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a törvény által e tekintetben meghatározott 
jogkövetkezményeket vonja maga után. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét a 
hamis adatszolgáltatást érintő, a törvényben foglalt jogkövetkezményekre is. 
Ajánlatot a jelen ajánlatkérési dokumentáció elfogadásával, a meghatározott formai- és tartalmi 
követelmények betartásával lehet benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére a kért 
ellenszolgáltatás összegére.  
Az ajánlatok kidolgozásának alapját az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi 
dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek adott esetben a kért kiegészítő 
tájékoztatásra (kérdésekre) adott ajánlatkérői válaszokkal.  

 
 
 



 13  

 
 
 

III. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT PROGRAMJA 
 
Megnevezés Dátum 
Ajánlattételi határidő 2020. …………..00.00 óra 
Összegzés megküldése Kbt.-ben meghatározott időn belül 

 
IV. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG  

 
A szerződéses jog a magyar jog. Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, 
és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattétellel 
kapcsolatban folytatott kommunikáció, levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv. 

 
V. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI ID ŐSZAK ALATT  

 
Az ajánlati időszak alatt kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik. 
 
Bármely gazdasági szereplő, amely a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érekében – a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást 
kérhet a Kbt. 56. §-ára és 114. §.(6) bekezdésére figyelemmel.  
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi 
felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumban foglaltakat – azokat nem módosítva – 
értelmezi, kiegészíti, ezért az ajánlattevőknek az ajánlat összeállításánál a kiegészítő 
tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük.  
 
Az ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a Kbt.-ben foglalt alapelvekre tekintettel nem áll módjában a 
kiegészítő tájékoztatás keretében olyan kérdésekre válaszolnia, melyek az ajánlat előzetes 
értékelésére, valamint a vonatkozó jogszabályok jogi értelmezésére vonatkoznak. A Kbt., valamint 
a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az 
Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság, az EKR rendszer működése 
vonatkozásában a NEKSZT Kft. adhat felvilágosítást. 
 

VI. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 
 

5.1. Az ajánlatok benyújtásának módja (alaki követelmények)  
Az ajánlatot az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentum 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteniük és 
benyújtaniuk. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban EKR r. ) alapján elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR -
ben) keresztül folytatja le, az ajánlat benyújtása is kizárólag az EKR r. rendelkezéseinek 
betartásával történhet. Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről 
történő regisztráció szükséges. 
 
5.2. A benyújtott ajánlatok módosítása  
Az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében az ajánlat módosítása akként történik, hogy az 
ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 
 
5.3. Üzleti titok 
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A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy 
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 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. 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de 
az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 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 köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
Ezen rendelkezésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget az ajánlatban nem „elkülönített” módon elhelyezett iratok vonatkozásában az üzleti 
titokhoz fűződő kötelezettségek betartásáért, így amennyiben ajánlatának valamely részét üzleti 
titokként kívánja megjelölni azt ténylegesen elkülönített módon (zárt, csak az ajánlatkérő által 
megismerhető módon) helyezze el az ajánlatban. 

 
VII. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉ KE 

 
Az ajánlattevő által elkészített ajánlatnak a következőket kell magába foglalnia: 

• Tartalomjegyzék  
• „Felolvasólap” (az EKR –ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll) 
• Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás és az 

ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek elfogadásáról, a szerződés teljesítéséről (az 
EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll) 

• Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (az EKR-ben elektronikus űrlap formájában 
rendelkezésre áll) 
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• Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok 
tekintetében (az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll) 

• Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetek vonatkozásában (az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre 
áll); 

• Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (az EKR-ben elektronikus 
űrlap formájában rendelkezésre áll), fennállása esetén az ajánlathoz csatolandó a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás is  

• Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (az EKR-ben elektronikus űrlap 
formájában rendelkezésre áll);  

• Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (az EKR-ben elektronikus űrlap 
formájában rendelkezésre áll);  Az ajánlatban csatolandó (adott esetben) a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata. 

• Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan (az EKR-ben elektronikus űrlap 
formájában rendelkezésre áll) 

• Nyilatkozat üzleti titokról (az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll) 
• Nyilatkozat fordításról (az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll) 
• Közös ajánlattétel esetén az 8. pontban a közös ajánlattétel című pontban meghatározott 

tartalmú nyilatkozat 
• Ajánlati ár részletezése (1. sz. melléklet) 
• Áfa tv. 142. § szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) 
• Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel 67. § (1) bekezdésében foglaltakra 

vonatkozóan (3. sz. melléklet) 
• Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel 67. § (3) bekezdésében foglaltakra 

vonatkozóan (4. sz. melléklet) 
• Ajánlattevő, közös ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

gazdasági szereplő (kapacitást biztosító szervezet) tekintetében aláírási címpéldány(ok) 
másolata vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdése szerinti aláírás-mintája másolata. Egyéni vállalkozó esetében 
nyilatkozat az ev. nyilvántartási számáról és adószámáról (5. számú melléklet) 
(Amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy az alkalmassági igazolásában részt 
vevő más gazdasági szereplő (kapacitást biztosító szervezet) letelepedési országa szerinti 
joga alapján aláírási címpéldánnyal, vagy aláírási mintával nem rendelkezik, úgy 
nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplő nevében nyilatkozni jogosult személy 
milyen módon ír alá.) 

• meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is 

• Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
• az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratok 

 
6.2. Az alkalmasság igazolásához az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a 
Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felszólításra a következőket kell csatolnia:  
 

• Ajánlattevő nyilatkozata az számlavezető pénzintézeteiről (6. számú melléklet) 
• Ajánlattevő nyilatkozata árbevételről (7. számú melléklet) az ajánlattételi felhívás 

megküldésének napját megelőző utolsó három, mérleg - fordulónappal lezárt üzleti 
évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított –a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor 
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jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak; 

• Ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőző utolsó három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának adózott eredményre vonatkozó részeit (kivéve, ha az ajánlatkérő által 
kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek) 

• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (az EKR-ben elektronikus űrlap formájában 
rendelkezésre áll); 

• Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (az EKR-ben 
elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll); 

• Szakemberek bemutatásának összesítő táblázata (8. sz. melléklet), szakemberek 
bemutatása önéletrajz (9. sz. melléklet) képzettségük igazolása és nyilatkozat 
szakember rendelkezésre állásáról (10. sz. melléklet)  

• Referencia nyilatkozatok/Referenciaigazolások összesítő táblázata (11. sz. melléklet) 
• Műszaki felszereltség bemutatása 

 
A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, mintaként 
szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, 
nyilatkozatokat is. 
    

VIII. AZ AJÁNLATTEV ŐK KÖRE 
 
Ajánlattevők:  
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 112. § szerinti közbeszerzési eljárás kerül meghirdetésre az eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő 
nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
Alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek részvétele az eljárásban: 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján jelen eljárásban nem rendelkezik a szerződés 
teljesítése során olyan műveletről, amelyet az Ajánlattevőnek, vagy közös ajánlattétel esetén a 
közös Ajánlattevők egyikének kell elvégezni. 
 
Alvállalkozó:  az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag-eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 
 
Közös ajánlattétel 
A Kbt. 35. §-a értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ez esetben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő 
a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi 
meg. 
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Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a 
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 
közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A 
közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 
 
 
Összeférhetetlenség 
(1) A Kbt. 25. § értelmében az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak 
érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményező helyzetek kialakulását. 
 
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő 
nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa 
foglalkoztatottakat is, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 
különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 
más közös érdek miatt nem képes. 
 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az 
eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e) a legfőbb ügyész, 
f) az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke, 
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi 
Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, 
vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m)  
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 

tulajdonában álló szervezet. 
(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 
figyelmét arra, - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a 
közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 
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(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy 
vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 
(7) Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy 
(szervezet) részvétele az eljárásban, 
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat 
közölve kért tájékoztatást, 
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 
bekezdés] vett részt, 
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához 
szükséges árajánlatot kapott, 
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott adatok körét 
meghaladó információt. 
(8) Az ajánlattevő az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt 
vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően 
az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, 
hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi 
helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági 
szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezésben ismertetni. 
 

IX. AZ AJÁNLAT TÁRGYA 
 
Jelen közbeszerzés tárgya: Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára 
biztosítása vállalkozási szerződés keretében. 
 
A szolgáltatást az alábbi intézményekben kell ellátni: 
 
Kiszombori Karátson Emília Óvoda (József Attila u. 19.) 
Dózsa György Általános Iskola (Óbébai u. 6.) 
Dózsa György Általános Iskola (Móricz Zs. u. 4.) 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Óbébai u. 11.) 
 
A beszerzés tárgyával kapcsolatos elvárások: 
 
A szolgáltatónak a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak maradéktalan betartása mellett vállalnia kell, hogy 
az alapanyagok beszerzésekor tartósítószer mentes, természetes színezéket tartalmazó, természetes 
összetevőkből álló élelmiszereket választ, és az ételek elkészítése során vitamin megőrző technikát 
alkalmaz. 
 
Ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásához biztosítja a szolgáltatási szerződés keretében az általa 
kialakított bázis konyhahelységet (Rónay kúria alsó szintje). A konyha 400 adag főzésére 
alkalmas. Ennek (Rónay Kúria alsó szintje) bérleti díja nettó 201.022.- Ft/hó. Az itt működő 
étterem üzemeltetése is nyertes ajánlattevő feladata. A konyhai eszközöket a szolgáltatónak kell 
pótolni és biztosítani. Továbbá 1 db étel melegentartó biztosítása is szükséges a szolgáltatás 
nyújtása során. Az Ajánlat készítés során az alábbi költségeket kell figyelembe venni: tűzjelző és 
vagyonvédelmi rendszer üezemeltetési költségét (távfelügyelet és karbantartás, a szagelszívó és 
szellőztető berendezés rendszeres karbantartásának költségét. 
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Az egyéb szerződéses feltételeket Ajánlatkérő a jelen dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetben határozza meg.  
 

 
 
 
 
 

X. AZ AJÁNLATI ÁR  
 
Az ajánlati árat nettó összegben kell megadni. Az ÁFA mértékének meghatározása a 
mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik. 
 
Az elbírálás során az egyösszegű nettó ajánlati ár kerül figyelembe vételre. 
 
A műszaki leírásban a meghatározott eredetű, gyártmányú anyagra, szerkezetre, berendezésre való 
hivatkozás az elvárt műszaki színvonal meghatározására szolgál. Az ilyen megnevezések mellé a 
„vagy ezzel egyenértékű” kifejezés értendő. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű 
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban 
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. 
 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ajánlati ár. Az egyösszegű ajánlati árat az 
alábbi módszerrel kiszámolva kell megadni: 
 
Az ajánlati ár részletezése (1. sz. melléklet) című táblázatban feltüntetett „megajánlott ár nettó 
Ft/adag” oszlopában szereplő összegek ellenértéke szorozva az ajánlattételi felhívás II.2.1) 
pontjában megadott várható adagszámokkal, a teljes ellenérték összegezve, majd osztva az éves 
várható összmennyiséggel. 

Az ajánlati ár: …………. Ft/adag 
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XI. SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
(TERVEZET) 

 
amely létrejött egyrészről 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
adószám:  
képviseletében: Szegvári Ernőné polgármester 
bankszámlát vezető pénzintézet neve:  
bankszámlaszám: 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről 
a  
képviseletében:  
címe:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
bankszámlát vezető pénzintézet neve:  
bankszámlaszám:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban, mint Felek) között a mai napon az alábbi tárgyban és feltételekkel. 
 

I. Előzmények 
 
I.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 2020. ………………..-án, KÉ-
…………./…………….. számon, melynek nyertese Vállalkozó lett.  
 

II. A szerződés tárgya 
 
II.1. Megrendelő a tulajdonában lévő Rónay-kúria (6775 Kiszombor, Szegedi u. 1.) épületének 
alsó szintjét bérbe adja napi háromszori óvodai, általános iskolai és napi egyszeri idős étkezés 
biztosítása érdekében konyha üzemeltetése, valamint éttermi szolgáltatás nyújtása céljából 
Vállalkozó részére. A bérlet keretén belül történő üzemeltetés, működtetés és ennek alapján az 
étkeztetési szolgáltatások teljesítése a hivatkozott közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlattételi 
felhívásában szereplő átlag adagszám szerinti. A Vállalkozó feladata továbbá az étterem nyilvános 
étteremkénti működtetése is.   
 
II.2. Vállalkozó a Dózsa György Általános Iskolában (Kiszombor, Óbébai u. 6.), a  Kiszombori 
Karátson Emília Óvodában (Kiszombor, József Attila u. 19.) tanuló, illetve nevelés alatt álló 
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általános iskolások, óvodások részére – előre jelzett igény szerint – tízórait, ebédet, uzsonnát, 
illetve a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Kiszombor, Óbébai u. 11.) keretein 
belül a szociális alapszolgáltatásban étkeztetést igénybe vevő személyek részére ebédet biztosít a 
korcsoportoknak megfelelő étkezési norma szerint. 
 
II.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az óvodások, iskolások részére tízórait, ebédet, 
uzsonnát, valamint a szociális alapszolgáltatásban étkezők számára ebédet állít elő, illetve szállít 
ki az alábbiak szerint. 
Vállalkozó főzőkonyhájáról szállítja az ételt az óvodások részére a József Attila u. 19. szám alatti 

Óvoda épületében lévő tálalókonyhára az alábbiak szerint: 
Tízórait: 8: 30-9 óra között 

   Ebédet: 11 órakor 
   Uzsonnát: 14-14: 30 óra között 

Az iskolások részére az Óbébai u. 6. szám alatt lévő tálalókonyhára szállítja az ebédet 11.30 órára. 
Gondoskodik az iskolások tízóraijának és uzsonnájának kiszállításáról az alábbiak szerint: 

 Tízórai kiszállításának időpontja: Óbébai és Móricz u-i iskolákba 9: 20 óra 
Uzsonna kiszállításának időpontja: Óbébai és Móricz u-i iskolákba 14 óra 
 
Az óvodások, az iskolások részére a szolgáltatás munkanapokon, a szociális alapszolgáltatásban 
étkeztetést igénybe vevők részére a szolgáltatást munkanapokon, valamint igény szerint 
szombaton (a diétás étkezést is beleértve) is biztosítja. 
 
Az élelmiszerek kizárólag rozsdamentes, leplombált edényekben, a pékáru zárt nylon, papír, vagy 
vászon csomagolásban történő szállítása alapkövetelmény. 
 
II.4. Vállalkozó étlapot állít össze, az élelmiszer kimutatással együtt, majd azt legalább a tárgyhét 
előtt két héttel elkészíti és az intézményvezetőknek leadja. Ezt követően Vállalkozó az étlapon 
csak az intézményvezető jóváhagyásával változtathat. 
 
II.5. Megrendelő köteles a Vállalkozó által nyújtott étkeztetési szolgáltatásért díjat fizetni. 
 
II.6. Vállalkozó a Rónay-kúria épületének alsó szintjében köteles nyilvános éttermet működtetni 
és annak nyitvatartását szezonálisan naponta legalább az alábbiak szerint biztosítani: május 1-től 
szeptember 30 -ig 11-21 óráig, október 1-től április 30-ig 11-16 óráig. A nyitvatartás rendjét a 
felek évente egyeztetik azzal, hogy a változtatási igényt a Vállalkozó minden év március 31-ig 
köteles jelezni. Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon a nyitvatartási időről Vállalkozó dönt. 
Vállalkozó családi és az étterem jellegének megfelelő zenés rendezvényeket (pl. nótaest) tarthat 
az épületben. Tekintettel arra, hogy a disco rendezvény azonban nem illeszkedik az éttermi 
jelleghez, ilyen rendezvényt az épületben nem tarthat. Vállalkozó az épületet kizárólag étteremként 
üzemeltetheti, működtetheti, használhatja. 
 
II.7. Szerződés műszaki tartalma: a szerződést, a hivatkozott közbeszerzési eljárásban 
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás alapján kell teljesíteni, mely műszaki leírás a jelen 
szerződés elválaszthatatlan része. 
 

III. Vállalkozó kötelezettségei az üzemeltetés körében 
 

III.1. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére Rónay-kúria épületének alsó szintjének 
használatáért bérleti díjat fizetni. 
 
III.2. Az üzemeltetéssel kapcsolatban Vállalkozó kötelessége a Rónay-kúria épületének, 
helyiségeinek rendeltetésszerű használata. Vállalkozó nem jogosult az épület használati módjának 
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módosítására, továbbá más részére bármi módon történő használatba adására, átruházására vagy 
cseréjére.  
 
III.3. Vállalkozó köteles gondoskodni az épület burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, 
berendezéseinek a karbantartásáról az épületnek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
jóváhagyott belsőépítészeti tervének megfelelően. 
 
III.4. Az üzemeltetés során felmerült meghibásodások elhárítása, valamint a helyiségek és az 
eszközök karbantartása, a szükséges tisztasági festések biztosítása teljes egészében a Vállalkozó 
feladatát képezik.  

  
III.5. Megrendelő a szerződés időtartamára Vállalkozó használatába adja a szerződés 1. számú 
mellékletében meghatározott használati, berendezési és felszerelési tárgyakat, melyeket 
Vállalkozó köteles rendeltetés szerint használni. 

 
III.6. Vállalkozó kötelessége a konyhai berendezések biztosítása. Vállalkozó vállalja ennek 
keretében különösen a konyhai berendezési felszerelési tárgyak (üstök, konyhai gépek, 
mosogatók, asztalok, tűzhely), fogyóeszközök (tálaló-, szállítóedények, pohár, evőeszközök stb.) 
beszerzését, pótlását, felújítását, karbantartását, javítását a Rónay-kúria étteremben, továbbá az 
óvodai és iskolai közétkeztetéshez szükséges fogyóeszközöket (tálaló- és szállítóedények, pohár, 
evőeszközök stb.). Fentiek alapján a tálalókonyhákon a Vállalkozó mindenkor köteles a zavartalan 
étkeztetéshez szükséges, a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelő konyhai és ebédlői 
eszközöket biztosítani, illetve azok szükség szerinti pótlásáról, javításáról gondoskodni. 
 
III.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy felelősséggel gondoskodik a létesítmény állagának 
megőrzéséről, az ingatlan vagyon és az ingó vagyontárgyak, gépek, berendezések megőrzéséről. 
Az őrzés, valamint annak módjának kiválasztása tekintetében a Vállalkozó saját felelősségére és 
kockázatára jár el. A Vállalkozónak az ingatlan vagyont és az ingó vagyontárgyakat, 
berendezéseket leltári lista alapján kell üzemeltetésre átvennie, és az üzemeltetés után visszaadnia. 
 
III.8. Vállalkozót terhelik az épület üzemeltetésével kapcsolatos rezsi-költségek (víz, villany, gáz, 
szemétszállítás, szennyvíz stb.). Az épület tetőterében található Kiállítótér üzemeltetését a 
Megrendelő végzi, az itt keletkezett rezsiköltségek a Megrendelőt terhelik. A víz, villany, 
hőenergia mennyiségek beépített almérőkkel meghatározhatók. Mindkét fél képviselője havonta 
közösen olvassa le a mérőórákat. A Vállalkozó az elfogyasztott mennyiségek alapján havonta 
állítja ki a közüzemi számlákat a Megrendelő felé. Köteles különösen gondoskodni a keletkezett 
hulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolásáról, elszállításáról és ártalmatlanításáról. A 
helyiségek napi tisztántartása, takarítása Vállalkozó feladata.  
 
III.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az épület használatával kapcsolatban a mindenkori 
hatályos tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, higiéniai, 
vagyonbiztonsági stb. szabályokat betartja. A szükséges karbantartásokat elvégezteti, a tűzjelző 
rendszer és vagyonvédelmi rendszer távjelzési rendszerbe történő bekötését biztosítja és a 
felmerült költségeket viseli. 
 
III.10. Vállalkozó kötelezettsége az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése. 
 
III.11. Megrendelő jogosult a hatályos egészségügyi és munkaügyi előírásokra tekintettel 
ellenőrzést végezni, vagy végeztetni a megfelelő szakhatóságokkal Vállalkozó telephelyén, 
Vállalkozó költségére. Továbbá jogosult a Megrendelő ¼ évente szúrópróbaszerűen további 
vizsgálat céljából mintát venni a leszállított élelmiszerekből Vállalkozó költségére. Megrendelő 
jogosult a szerződésben foglalt pénzügyi és szakmai vállalásokat ellenőrizni, az arra jogosult 
szervekkel ellenőriztetni. 
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IV. A szerződés díja, az elszámolás és a fizetés módja 

 
IV.1. Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott alábbi étkeztetési szolgáltatásért fizet díjat: 
 
- óvodai ebéd  
- iskolai ebéd  
- óvodai diétás ebéd 
- iskolai diétás ebéd  
- szociális étkeztetés – ebéd 
- óvodai tízórai  
- iskolai tízórai  
- óvodai uzsonna  
- iskolai uzsonna  
 
IV.2. Az étkeztetési szolgáltatásért nyújtott ellenérték részletes meghatározása jelen szerződés 2. 
számú mellékletét képezi. 
 
IV.3. A szerződés megkötésekor rögzített árakat Vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 12 
hónapig tartania kell, azon nem változtathat. Ezt követően a Vállalkozó évente egy alkalommal, a 
szerződés forduló napján minden év május 01-től legfeljebb a KSH által közzétett előző naptári 
évre vonatkozó átlagos inflációs ráta (fogyasztói ár-index) mértékének megfelelően emelheti meg 
árait. Az emelésről szóló igényét a Vállalkozó március 31-ig köteles jelezni. Amennyiben az előző 
naptári évre vonatkozó szakmai inflációs ráta (élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói ár-index) az 
átlagos inflációs rátát 40%-nál nagyobb mértékben meghaladja úgy az élelmiszerekre vonatkozó 
fogyasztói ár-index érvényesíthető. 
 

IV.4. Fizetési feltételek: A Megrendelő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi 
fedezettel. Az ellenérték kifizetésére az igazolt teljesítést követően a tényleges mennyiség alapján, 
havonta külön kiállított számlák alapján a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon 
belül átutalással egyenlíti ki. Megrendelő előleget nem biztosít. 
 
IV.5. A Vállalkozónak a Megrendelő által meghatározott nyersanyagnormát be kell tartania, a 
megállapított értékű nyersanyagot biztosítania kell a gyermekétkeztetés (óvoda, iskola) esetén. 
Vállalkozó törekszik fentieken túl „A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra 
vonatkozó táplálkozás egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára” tárgyú az országos 
tisztifőorvos ajánlásában meghatározott zöldség, gyümölcs, illetve hal és csirke 
nyersanyagnormától való pozitív eltérés 5 %-os mértékének biztosítására a szerződés időtartama 
alatt.  
 
IV.6. A Rónay-kúria épületének használatáért fizetendő bérleti díj mértéke nettó 201.022.- Ft/hó. 
 
IV.7. A szerződés időtartama alatt Vállalkozó a bérleti díjat havonta köteles Megrendelő részére 
megfizetni a Megrendelő által kiállított számlák alapján a számlák benyújtásától számított 30 
naptári napon belül átutalással. 
 
IV.8. A bérleti díj mértékén Megrendelő (bérbeadó) csak akkor emelhet, amikor Vállalkozó az 
étkeztetési szolgáltatás díját megemeli. A bérleti díj megemelésének aránya az étkeztetési 
szolgáltatás díj megemelésének százalékos arányával megegyező lehet, tehát a Szolgáltatási 
Szerződés IV.3. pontjának megfelelő mértékben emelheti meg azt Megrendelő (bérbeadó). 
 

 
V. A szerződés hatálya, a szerződés felmondása és a szerződésszegés, 
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a szerződés módosítása, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
V.1. A szerződés hatálya: A jelen szerződés a szerződés aláírásának napjától határozatlan 
időtartamra szól. 
 
V.2. A szerződést a felek bármelyike, 90 napos felmondási határidővel, rendes felmondással, 
indokolás nélkül bármikor felmondhatja. 
 
V.3. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, abban az esetben, ha a másik fél 
a szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét súlyosan megszegi. Ilyen esetnek 
tekintendő, ha bármely fél a fizetési kötelezettségének 90 napot meghaladóan nem tesz eleget. 
Ilyen esetnek tekintendő, ha a Vállalkozó évente legfeljebb három alkalommal nem tesz eleget a 
mintaétrend elkészítésére és benyújtására vonatkozó előírásnak, vagy az elfogadott mintaétrendtől 
a Megrendelő engedélye nélkül eltér. Ilyen esetnek tekintendő az is, ha a Vállalkozó az étterem 
jellegtől eltérően használja az épületet. 
 
V.4. Felek a szerződést csakis közös megegyezéssel módosíthatják, a Kbt. szabályainak 
betartásával. 

 
V.5. Az Megrendelő a késedelmes szállítás esetére 10.000,- Ft/óra késedelmi kötbért köt ki. 
Késedelmes teljesítésnek számít, ha a vállalkozó a jelen szerződésben rögzített időponthoz képest 
saját hibájából késedelmesen teljesíti aznapi szolgáltatását. 
 
V.6. Hibás teljesítésnek számít, ha a vállalkozó által nyújtott szolgáltatás nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban írt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a 
rendeltetésszerű felhasználásra, vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg, illetőleg 
kerül kiszolgálásra, illetve a szolgáltatás teljesítése a késedelmes szállításnak meghatározott 
időpont utáni, és ezzel meghiúsul rendeltetésszerű felhasználása, ebben az esetben a megrendelő 
dönthet a szolgáltatás keretében biztosított étel átvételéről. Amennyiben annak minősége nem teszi 
lehetővé az átvételt, úgy Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 
30.000,- Ft/alkalom. 

 
V.7. A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a teljesítés során elvégzett 
ellenőrzések, vizsgálatok eredménye megállapítja, hogy az ételben járványt, illetve fertőzést 
előidéző baktériumok, kórokozók kerültek, és ez a Vállalkozónak felróható mulasztásból 
következett be. Ebben az esetben a Vállalkozó 1.000.000.- Ft meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles.  

 
VI. Záró rendelkezések 

 
VI.1. A jelen szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás, 
az ajánlati dokumentáció, különösen annak műszaki melléklete és a benyújtott ajánlat. A szerződés 
mellékletét képezi az üzemeltetésre átvett vagyontárgyak listája, valamint az étkeztetési 
szolgáltatásért nyújtott ellenérték meghatározása és a bérleti díj mértéke. 
 
VI.2. A Felek a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, békésen kívánják megoldani. A Felek 
jogvita esetére kikötik a Makói Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
VI.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
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VI..4. A Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás után jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Kiszombor, 2020. …………………… 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata     
             Megrendelő                            Vállalkozó 

1. számú melléklet 
         
Sorszám Megnevezés menny.(db): 
         
Földesáru raktár        
1. Festett 4 polcos raktári állvány 2 
2. Festett 4 polcos raktári állvány kiegészítő mező 2 
Mosléktároló 
3. falikút 2 db csappal 1 
4. UFO lámpa 1 
Szárazáru, pékáru 
5. Festett 4 polcos raktári állvány 3 
Húselőkészítő 
6. 2 medencés mosogató tartozékokkal 1 

7. 
Húsbontó asztal, besüllyesztett 30 cm széles 
vágólappal 1 

8. Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc 1 
9. Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol 4 
10. Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín 4 
11. Rm. állítható falipolc rendszerhez sima polc 1 

12. 
Asztali elektronikus mérleg nm. acél platóval, 
hitelesítve 1 

Zöldség és tojás előkészítő 
13. 2 medencés mosogató tartozékokkal 1 

14. 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással alsó polc 
nélkül 1 

15. Rm. állítható falipolc rendszerhez sima polc 1 
16. Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol 4 
17. Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín 4 
18. Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc 1 
19. Rm. burgonyakoptató gép reteszelt fedéllel 1 

20. 
Rm. süllyesztett fedlapos 2 medencés háztartási 
mosogató 1 

21. Rm. konzolos előkészítő asztal hátsó felhajtással 1 

22. 
Rozsdamentes, lábon álló homokfogó levehető 
fedéllel 1 

23. Háztartási hűtőszekrény, nettó űrtartalom: 148 l 1 
Italkiadó 
24. 2 medencés csepptálcás mosogató tartozékokkal 1 
25. Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc 1 
26. Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol 3 
27. Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín 3 

28. 
 Rm. szakaszos üzemű, fronttöltésű 
pohármosogatógép 1 
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29. Manuális kezelésű vízlágyító, 12 literes tartállyal 1 
30. Rm. állítható falipolc rendszerhez sima polc 1 
31. Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol 2 
32. Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín 2 
33. Rm. konzolos előkészítő asztal hátsó felhajtással 1 
Konyha 
34. Rm. gázüzemű 300 literes ételfőző üst 1 
35. Rm. blokkba építhető 4 égős gáztűzhely 1 
36. Rm. blokkasztalra építhető 4 égős gáztűzhely 1 
37. Rm. állvány, alsó polccal, zártszelvény kerettel 1 

38. 
Rm. blokkasztalra építhető elektromos üzemű 
fritőz 1 

39. 
Rm. blokkasztalra építhető, nyitott készüléktartó 
állvány 1 

40. 
Rm. blokkasztalra építhető elektromos üzemű fry-
top 1 

41. Rm. blokkba építhető, készüléktartó állvány 1 

42. 
Rm. blokkasztalra építhető elektromos üzemű 
fritőz 1 

43. Rm. blokkba építhető, készüléktartó állvány 1 
44. Rm. gázüzemű főzőzsámoly, 1 db gázégővel 2 

45. 
Padlóösszefolyó állítható magasságú 
lefolyótesttel, alsó kifolyóval 1 

46. Rm. sziget elhelyezésű elszívóernyő 1 

47. 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással alsó polc 
nélkül 1 

48. 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással alsó 
polccal 1 

49. GN 1/1 méretű fiók 1 
50. Rm. állítható falipolc rendszerhez sima polc 1 
51. Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol 2 
52. Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín 2 
53. Rm. hűtött asztal beépített agregáttal 1 
54. 1/2 + 1/2 fiók 3 

55. 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtás és alsó polc 
nélkül 1 

56. Medence sík fedlapba hegesztve, tartozékokkal 2 
57. Konzolos kombinált kézmosó 1 
58. Háztartási hűtőszekrény, nettó űrtartalom: 148 l 1 
Tálaló 

59. 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtás és alsó polc 
nélkül 1 

60. Rm. asztalra építhető szimpla polc 1 
61. Rm. vízfürdős melegentartó asztal 1 

62. 
Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtás nélkül alsó 
polccal 1 

63. Rm. melegentartó dupla híd, felső fűtéssel 1 
Fehér mosogató 
64. 3 medencés mosogató tartozékokkal 1 
65. Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc 2 
66. Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol 4 
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67. Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín 2 
68. Rm. előkészítő asztal hulladékledobó nyílással 1 
Fekete mosogató 
69. 2 medencés mosogató tartozékokkal 1 

70. 
Rm. vázszerkezetű tárolóállvány, 4 db állítható 
magasságú polcszinttel 1 

71. 
Falra szerelhető rozsdamentes kézmosó, 
takarólemezzel, tartozékokkal 1 

Áruátvevő 

72. 
Raktári tolósúlyos mérleg, hitelesítve, 100 kg-os 
mérés-határral 1 

      
73. Éttermi asztal 22 
74. INGOLF karfásszék 11 
75. INGOLF szék 83 
76. Ülőpárna 100 
Nagy terem   
77. Service asztal  2 
78. Függönykarnis 4 
79. Függöny 8 
80. Csillár 6 
81. Falikar 6 
Középső terem   
82. Függönykarnis 3 
83. Függöny 6 
84. Csillár 4 
85. Falikar 2 
Padlás   
86. Gázkazán 1 
87. Komplett elszívó berendezés 1 
Kis terem   
88. Függönykarnis 1 
89. Függöny 2 
90. Falikar 4 
91. Csillár 2 
Pici terem   
92. Függönykarnis 2 
93. Függöny 4 
94. Csillár 1 
95. Falikar 2 
Vegyszerraktár    
96. Falikút 2 db csappal 1 
97. UFO lámpa 1 
Iroda   
98. Kézmosó csapteleppel 1 
99. Tükör 1 
Férfi mosdó   
100. WC csésze tartállyal 1 
101. Pisoár 2 
102. UFO lámpa 2 
103. Mosdókagyló csapteleppel 2 
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104. Tükör 1 
105. F.csöves lámpa + dugalj 2 
106. Kézszárító Junior 1 
Mozgássérült szoc. blokk   
107. Tükör 1 
108. F.csöves lámpa + dugalj 1 
109. WC csésze tartállyal 1 
110. Mosdókagyló csapteleppel 2 
111. Kézszárító Junior 1 
Női mosdó   
112. WC csésze tartállyal 2 
113. Mosdókagyló csapteleppel 2 
114. Tükör 2 
115. Kézszárító Junior 2 
116. F.csöves lámpa + dugalj 2 
117. UFO lámpa 1 
Személyzeti mosdó   
118. Tükör 1 
119. Mosdókagyló csapteleppel 1 
120. Tusoló 1 
121. WC.csésze tartállyal 1 
122. Mosdókagyló csapteleppel 1 
123. Tükör 1 
124. UFO lámpa 1 
Pince   
125. Zöldséges hűtőkamra 1 
126. Húsos hűtőkamra működő 1 
 
 

XII. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA  
 
12.1. Az ajánlatok bontása  

• Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR r.) 15. §. (2) bekezdése 
alapján az EKR - ben történik.  A bontási eljárásra az EKR r. 15. §. (3)-(5) bekezdései, 
illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak. 

 
Az ajánlatok részletes vizsgálata során, az ajánlatkérő ellenőrzi, hogy minden ajánlat megfelel-e a 
kiírás alaki és tartalmi követelményeinek.  

 
XIII. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 
• Az ajánlatok értékelése a Kbt. 69 – 74. § - nak megfelelően történik. 
• A bontás után az összegzés megküldését megelőzően semmiféle információ az ajánlatokkal 

és értékelésükkel kapcsolatosan nem adható, azon személy(ek)nek aki(k) nem vesz 
hivatalosan részt az eljárásban. 

• Az ajánlatok részletes kiértékelése előtt megvizsgálásra kerül, hogy minden egyes végleges 
ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban illetve az ajánlatkérési dokumentációban 
meghatározott összes határidőnek, feltételnek és előírásnak.  

• Azoknál az ajánlatoknál, amelyek megfelelnek az ajánlatkérő ellenőrizni fogja minden 
fejezetnél a számításokban, összegzésekben elkövetett hibákat. A számítási hiba javításáról 
az ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg értesíti, írásban.  

• Ha az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz az ajánlatkérő a Kbt. 72. §. 
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alapján magyarázatot fog kérni.  
• Az ajánlatok érvénytelenségének megállapítására a Kbt. 73. § rendelkezéseiben 

meghatározott esetekben kerülhet sor.  
• Az érvénytelen ajánlatot adó ajánlattevőket az ajánlatkérő hivatalosan értesíti.  

 
 
 
 
 

XIV. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK MEGKÜLDÉSE 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését az eljárás eredményéről szóló összegzés 
megküldésével, írásban közli ajánlattevőkkel. 

 
XV. TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINT 

 
Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást 
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az 
ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó 
tájékoztatást kaphat.  
 
Országos Közegészségügyi Intézet 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 777. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.oki.antsz.hu 
 
Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Osztály 
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 
 Tel: +36-62/680-165, E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu 
 
Pénzügyminisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4 
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570 
Honlap: www.kormany.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Fehér út 10. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9400, fax: +36-1- 346-9415,  
honlap: www.munka.hu , www.ommf.gov.hu  
 
Csongrád Megyei Kormányhivatal  Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya  
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
tel: 06-62-680-540 
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fax: 06-62-680-541 
E-mail: mmo@csongrad.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu  

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfsz.gov.hu 
 
NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5509 
Honlap: www.nav.gov.hu 
 
Pénzügyminisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (1) 795 1400 
Fax: +36 (1) 795 0716  
E-mail: ugyfelszolgalat@.pm.gov.hu 
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Agrárminisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1. 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8502 
Telefax: 06-1-882-8503  
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 
XVI. ZÁRADÉK 

 
Az ajánlattevők az ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas 
anyagként kezeljék , amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, 
hacsak ezen harmadik fél nem készít és nyújt be anyagot a számára az ajánlattételhez. Sem az 
ajánlatkérési dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, 
mint ajánlattételre. 
Az ajánlattevő és az ajánlatkérő jelen dokumentációban meghatározott feltételrendszer minden 
kitételét "lényeges" szempontnak tekinti!  
A jelen útmutatóban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai, a Közbeszerzési 
Hatóság tájékoztatója, az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció részét képző 
szerződés szerint kell eljárni. 
 
Szeged, 2020. február  
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 dr. Szőllősi Béla 
 felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszáma: 00396 

 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE  
  

 
 
Alulírott,………………………, mint a(z) ……………………(cégnév) 
……………………..(székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője, az ajánlattételi 
felhívás és a dokumentáció részletes áttanulmányozását követően, annak feltételeit elfogadva, az 
alábbi ajánlatot tesszük a „KÖZÉTKEZTETÉS KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA”  tárgyú eljárás ajánlattételi felhívására: 
 
 
  
  Megajánlott ár nettó 

Ft/adag 
  

Szociális étkeztetés   
ebéd   
óvodai étkeztetés   
tízórai   
ebéd   
uzsonna   
diétás ebéd  
általános iskolai étkeztetés   
tízórai   
ebéd    
uzsonna   
diétás ebéd  

  
  
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
 
 

………………………………………. 
(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy 

meghatalmazotti aláírása 
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2. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT  

AZ ÁFA TV 142. § (3) BEKEZDÉS SZERINT 
 
 
Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „KÖZÉTKEZTETÉS KISZOMBOR 
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA”  tárgyú közbeszerzési eljárásban  
nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk az ÁFA tv. 142.§ (3) 
bekezdésének hatálya alá tartozik / nem tartozik a hatálya alá. 
(a megfelelő válasz aláhúzandó) 
 
 
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
 
 

………………………………………. 
(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy 

meghatalmazotti aláírása 
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3. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSÉRE TEKINTETTEL 67. § (1) BEKEZDÉSÉBEN 

FOGLALTAKRA VONATKOZÓAN 
 
Alulírott,………………………, mint 
a(z) ……………………(cégnév) ……………………..(székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre 
jogosult képviselője az ajánlattételi felhívás 13. P/1. – P/3. és M/1. - M/3. pontjában előírt műszaki 
– szakmai alkalmassági követelményekkel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozom az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozóan: 

 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az ………..… alkalmassági követelmény 
vonatkozásában önállóan,   az ……..…. alkalmassági követelmény vonatkozásában alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet kapacitásait igénybe véve megfelel a Kbt. 65. §.- a 
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, így amennyiben 
ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban 
előírt igazolások benyújtására, úgy azt a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt öt munkanapos 
határidőn belül teljesítem. 

 
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 

 
 
 
………………………………………. 

(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy 
meghatalmazotti aláírása 
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4. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSÉRE TEKINTETTEL KBT. 67. § (3) BEKEZDÉSÉBEN 

FOGLALTAKRA VONATKOZÓAN 
 
 

Alulírott,………………………, mint 
a(z) ……………………(cégnév) ……………………..(székhely) az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet nyilatkozattételre jogosult képviselője  az ajánlattételi felhívás 13. P/1. 
– P/3. és M/1. - M/3. pontjában előírt műszaki – szakmai alkalmassági követelménnyel 
kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozom az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozóan: 

 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az ……..… alkalmassági követelmény 
vonatkozásában megfelel a Kbt. 65. §.- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek, így amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt a Kbt. 69. § 
(4) bekezdésében foglalt öt munkanapos határidőn belül teljesítem. 

 
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 

 
 
 

………………………………………. 
                  cégszerű aláírás      
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5. sz. melléklet 
 

 

NYILATKOZAT 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMRÓL ÉS ADÓ SZÁMRÓL  

 

Alulírott ………………, mint a ……………..ev. (cím:……………) az alábbi nyilatkozatot 
teszem:  

 

• az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 

• adószám 

• statisztikai számjel:  
• székhely:  

 

Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
 
 

………………………………………. 
sajátkezű aláírás 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás:  Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉR ŐL SZÓLÓ 
DÖNTÉS MEGHOZATALÁT MEGEL ŐZŐEN AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA 

TEKINTETTEL LEGKEDVEZ ŐBBNEK TEKINTHET Ő AJÁNLATTEV Ő A KBT. 69.§ 
(4) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATKÉR ŐI FELSZÓLÍTÁSÁRA CSATOLANDÓ 

NYILATKOZATOK 
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6. sz. melléklet  
 
 
 

NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZET Ő PÉNZINTÉZETEKR ŐL 
 
 
 

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult 
képviselője nyilatkozom, hogy valamennyi számlavezető pénzintézetünktől becsatoltuk az 
ajánlattételi felhívásban előírt igazolást. 

 

 

Számlavezető pénzintézeteink és az ott vezetett számlaszámaink a következők: 

 

-  ......................................................... ................................................ 

- .......................................................... ................................................ 

- .......................................................... ................................................ 

 

Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
 

 

 

………………………………………. 
(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy 

meghatalmazotti aláírása 
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7. sz. melléklet  
 
 
 

NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELR ŐL 
 
 
 

 
Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult 
képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás megküldése napját megelőző három, 
mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben cégünk nettó árbevétele az alábbiak – étkeztetési 
szolgáltatás -  szerint alakult: 
  
 

Év Nettó árbevétel   
  
  
 

 
 
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
 
 

………………………………………. 
(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy 

meghatalmazotti aláírása 
 
 
 
Figyelem! A nyilatkozatot az ajánlattevő /az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet tölti ki attól függően melyik szervezet igazolja az alkalmasságot. Több szervezet 
esetén külön - külön töltendő ki a nyilatkozat. 
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8. sz. melléklet 
 

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSÁNAK ÖSSZESÍT Ő TÁBLÁZATA 
 

Szakember 
megnevezése 

Végzettség 
Szakmai 

tapasztalat 
ideje 

Szakmai tapasztalat jellege 

    

    

    

 
Figyelem! Az ajánlattételi felhívásban a szakemberekre vonatkozó alkalmasság igazolására a fenti 
táblázat kitöltése mellett szükséges, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve 
vezetőknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe, szakmai önéletrajzuk és a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának 
csatolásával, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés alapján.  
 

 
 
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
 
 

………………………………………. 
(közös) ajánlattevő(k) cégszerű vagy 

meghatalmazotti aláírása 
 
Figyelem! A nyilatkozatot az ajánlattevő /az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet tölti ki attól függően melyik szervezet igazolja az alkalmasságot. Több szervezet 
esetén külön - külön töltendő ki a nyilatkozat. 
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9. sz. melléklet 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ  
(MINTA) 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Név: 
 

Születési idő: 
 

Állampolgárság: 
 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség   

  
  

 

SZAKMAI REFERENCIÁK  
Korábbi projektek ismertetése, kezdési és 

befejezési időpontjai 
mettől (év/hó) – meddig (év/hó) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  
  
  

 
 

MUNKAHELYEK 1 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése / Beosztás   

  
  
  

 
………, 2020.  

………………………………….. 
 aláírás 
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10. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL  

 
Alulírott,………………………, mint 
a(z) ……………………(cégnév) ……………………..(székhely)  ajánlattevő által 13. M/2. 
pontjában előírt………. műszaki – szakmai alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására 
igénybe vett szakember az alábbiakat nyilatkozom Kbt. 65. §. (9) bekezdésére tekintettel: 
 
Kijelentem, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő feladatkörben, melyre vonatkozóan az 
nyilatkozatomat benyújtották. 
 
Kijelentem továbbá, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, 
amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a nyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplő alkalmazottja/ 
megbízottja/tulajdonosa vagyok.  
(a megfelelő válasz aláhúzandó) 
 
 
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
  
 

 ………………………………………. 
sajátkezű aláírás 

 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás:  Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
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11. sz. melléklet  
 
 

REFERENCIANYILATKOZATOK/REFERENCIAIGAZOLÁSOK ÖSSZES ÍTŐ 
TÁBLÁZATA 

 
Teljesítés ideje 

(kezdés és 
befejezés év, 

hó, nap)  

Szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése, 

kapcsolattartó, 
elérhetőség 

A főbb műszaki 
mennyiségek, adatok, 

amelyből megállapítható 
az alkalmasság körében 

előírt feltétel 

A teljesítés az 
előírásoknak és 
a szerződésnek 

megfelelően 
történt –e 
(igen/nem) 

    
    
    
    

 

Figyelem! A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, 
illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt 
igazolás; 
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott 
igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatának csatolása szükséges. 
 
A csatolt referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki 
alkalmasság minimumkövetelményének megvalósulása! 
 
 
Kelt: ……………, 2020…………….. hó ….. nap 
 
 

………………………………………. 
                  cégszerű aláírás      

 

 

 

 

 


