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Üsz.: 22-73/2013. Tárgy: „Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési
eljárás
Mell.: ajánlattételi felhívás

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
                  Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  48/2013.  (II.  26.)  KNÖT 
határozatával  a  közétkeztetéssel  kapcsolatos  Szolgáltatási  Koncessziós  Szerződést  a  jelenlegi 
szolgáltatóval 2013. június 30. napjával felmondta.

Az étkeztetési szolgáltatást kötelező önkormányzati feladatként a jövőben is biztosítanunk kell, a 
szolgáltatás  ellenértékének  figyelembevételével  a  szolgáltató  kiválasztása  közbeszerzési  eljárás 
keretében történhet.

A  Képviselő-testület  49/2013.(II.  26.)  KNÖT  határozatával  a  közbeszerzési  eljárás  komplex 
lebonyolításával az SZMI Mérnöki Iroda Kft.-t (6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A.) bízta meg. A Kft. 
elkészítette az ajánlati felhívást, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom a közbeszerzési eljárás megindítását, a Bírálóbizottság létrehozását, valamint az ajánlati 
felhívás jóváhagyását.

Kiszombor, 2013. április 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: „Közétkeztetés  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  számára”  tárgyú  közbeszerzési 
eljárás megindítása

____/2013. (_____) KNÖT h.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Közétkeztetés 
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  számára”  tárgyú  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló 2011. 
évi  CVIII.  törvény (a  továbbiakban:  Kbt.)  121.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  nemzeti  nyílt 
közbeszerzési eljárást indít, amelynek 
tárgya: Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára

A határozatról értesül: 
- SZMI Mérnöki Iroda Kft.
  (6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A., képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető)
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



Tárgy:  Bírálóbizottság  tagjainak  kijelölése  a  „Közétkeztetés  Kiszombor  Nagyközség 
Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

____/2013. (_______) KNÖT h.

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Közétkeztetés 
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  számára”  tárgyú  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  ____/2013.  (______)  KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, amelynek 
tárgya: Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fenti  tárgyú  közbeszerzési 
eljárásban  a  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  Közbeszerzési  Szabályzatának  1.7.  c), 
valamint 4. pontja szerint az alábbi 3 főből álló Bírálóbizottságot hozza létre, tagjait az alábbiak 
szerint jelöli ki:

- a Bírálóbizottság elnöke: Dr. Szőllősi Béla közbeszerzési szakértő,
     tagjai: Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezető

         Furulyás Jánosné élelmezésvezető

A határozatról értesül: 
- Dr. Szőllősi Béla közbeszerzési szakértő
- Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezető
- Furulyás Jánosné élelmezésvezető
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



Tárgy: Ajánlati felhívás a „Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban

____/2013. (_______) KNÖT h.

3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Közétkeztetés  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  számára”  tárgyú  közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ____/2013. (_____) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, 
amelynek 
tárgya: Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban  az  SZMI Mérnöki  Iroda  Kft.  (6726 Szeged,  Fő fasor  u.  82/A.,  képviselő:  Dr. 
Szőllősi  Béla  ügyvezető)  által  elkészített  Ajánlati  felhívással  a  mellékelt  tartalom szerint 
egyetért.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármestert,  hogy a  Közbeszerzési 
Hatóság  Hirdetmény  Ellenőrzési  Osztály  esteleges  hiánypótlási  felhívásában  rögzítettek 
szerinti szükséges módosításokat az Ajánlati felhívásban elvégezze.

Az Ajánlati felhívás a jelen határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- SZMI Mérnöki Iroda Kft-t 6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A. 
  (képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető)
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím:
Nagyszentmiklósi utca 8. 

Város/Község 
Kiszombor 

Postai irányítószám:
6775 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Szegvári Ernőné polgármester 

Telefon:
62/525-090 

E-mail:
phkiszombor@vnet.hu 

Fax:
+36 62525091 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információ a következő címen szerezhető be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)



I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
pont]

[ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 
és elosztása 

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 
autóbusz szolgáltatások 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag 
feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Postai szolgáltatások 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 

mellékletben adhat meg.)



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 

[ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek 
kombinációja

Szolgáltatási kategória 
száma: 17 
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és  
4. mellékletében)
[ ] Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye:

Kiszombor

NUTS-kód: HU333 

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

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma 

[ ] Keretmegállapodás egy 
ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 



VAGY:

és között Pénznem: 

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata számára felnőtt és gyermekétkeztetés biztosítására 
irányuló szolgáltatás beszerzése. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 55520000-1

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) 

[ ] igen [x] nem 

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

[ ] egy részre [ ] egy vagy több 
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót 
beleértve)

Várható adagszámok:
Óvoda:
- tízórai: 23.800
- ebéd: 22.900
- uzsonna: 22.200
- diétás ebéd: 300
Iskola:
- tízórai: 38.800
- ebéd: 41.200
- uzsonna: 34.900
- diétás ebéd: 1.300
Szociális étkezés:
- ebéd: 7.500
Az ajánlatkérő éves szinten az étkezések összadagszámától – 30 % - ban eltérhet.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 



VAGY:

és között Pénznem: 

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

Vételi jog (opció): [ ] igen [ ] nem 

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

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

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem 

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

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló 
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban:  vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: 
Kezdés 2013. 07. 01 (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

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

Késedelmi kötbér 30.000,- Ft/nap, hibás teljesítés miatti kötbér 30.000,- Ft/alkalom, 
meghiúsulási kötbér 600.000,- Ft, az ajánlati dokumentáció szerint. 

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

A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő havonta utólag, a szolgáltatást igénybevevők által 
igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 

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

Létrehozása nem követelmény. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolt 
dokumentációban megadott tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges többek között a 
vezető cég és a munkamegosztás megjelöléséről, illetve az egyetemleges 
felelősségvállalásról. 



III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem 

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

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
259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
57/2004. (IV.24.) FVMrendelet a Magyar Élelmiszer könyv nemzeti termékleírásokat 
tartalmazó kötelező előírásokról
62/2011 (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszer biztonsági feltételeiről.
68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az
élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai
feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről.
852/2004/EK rendelet az élelmiszer higiéniáról
52/2010.(IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 
feltételeiről.
36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 
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 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó, 
és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akire nézve a 
Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában, valamint az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró 
okok bármelyike fennáll. 

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja, és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem 
állásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, továbbá a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján 
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő köteles 
nyilatkozni arról, hogy szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül – e.



Ha az ajánlattevőt ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos 
nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézményétől származó, az eljárást 
megindító felhívás feladásától nem 
régebbi nyilatkozat az alábbi 
tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az ajánlattevő számláján az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző 
kettő éven belül 30 napon túli sorban 
állás jelentkezett-e, és ha igen, hány 
alkalommal és mennyi ideig, lejárt 
hiteltartozása van-e,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezen adatok 
rendelkezésre állnak.

P/2. Saját vagy jogelődje utolsó két lezárt 
üzleti évre vonatkozó - a számviteli 
jogszabályok szerinti - beszámolójának 
egyszerű másolata, amennyiben a 
beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján nem elérhető. A 310/ 2011.
(XII.23) Korm. rendelet 14. §.(2) 
bekezdésében meghatározott esetben az 
elvárt az étkeztetési szolgáltatásból 
származó – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétel nettó 20 millió Ft, 
amely ajánlattevő nyilatkozatával 
igazolható.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló 
benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P/1. valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézményétől származó, az eljárást megindító 
felhívás feladásától nem régebbi nyilatkozat 
alapján bármely számláján az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított kettő 
éven belül 30 napon túli sorban állás nem 
jelentkezett; és számlavezető pénzintézeteinél 
nincsen lejárt hiteltartozása.

P/2. az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó 
beszámolója szerint az ajánlattevő működése 
nem volt veszteséges (mérleg szerinti 
eredménye nem negatív). 

P/3. az előző két üzleti évben az étkeztetési 
szolgáltatásból származó – általános forgalmi 
adó nélkül számított – árbevétele átlagosan eléri 
az évi nettó 20 millió Ft-ot.



kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 
(3) bekezdése szerint kiegészítő 
tájékoztatás kérésének keretében 
tájékoztatja az ajánlattevőt az 
alkalmasság igazolásának módjáról. E 
körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy 
egyéni vállalkozók esetében az 
adóbevallás benyújtása az előírás 
(esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés 
nem szükséges). 

P/3. Nyilatkozzon az előző két üzleti 
évben a közbeszerzés tárgyából 
(közétkeztetési szolgáltatás) származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételéről (évenként megbontva) attól 
függően, hogy mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg a tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak. /310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) c)/ 
A Kbt. 55. § és a 310/2011. (XII.23) 
Korm. rendelet 14. §. (1) bekezdésében 
foglaltak figyelembe vételével.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 
36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetését a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § 
(5) bekezdése szerint igazolva.
A dokumentumnak (referencianyilatkozat 
vagy referenciaigazolás) ki kell térnie 
legalább
- a teljesítés idejére,
- a szerződést kötő másik fél 
megnevezésére,
- a szolgáltatás tárgyára,
- az ellenszolgáltatás összegére,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M/1. rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző 36 hónapban rendelkezik 
legalább 18 hónap folyamatos közétkeztetési 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.

M/2. rendelkezik legalább egy fő, 
szakképzettséggel és legalább 2 év szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakáccsal, valamint 
egy fő élelmezésvezetővel is.

M/3. rendelkezik legalább egy darab ÁNTSZ 
előírás szerinti, érvényes Állategészségügyi 
Szolgálati engedéllyel rendelkező 
szállítójárművel.



továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően
történt-e.
M/2. nevezze meg a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d)
pontja alapján azon szakembereket, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, 
különösen azokat, akik a
minőségellenőrzésért felelősek. A 
szakemberek bemutatása során 
csatolandó a képzettséget
ismertető szakmai önéletrajz a szakember 
saját kezű aláírásával, mely tartalmazza 
az adott
szakember szakmai végzettségét illetve a 
közétkeztetési területén szerzett 
gyakorlatának
bemutatását is, valamint a szakemberek 
végzettségét, képzettségét igazoló 
dokumentum egyszerű
másolata.
M/3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja 
alapján a szállítójárművek tulajdonát 
vagy használatát igazoló okirat 
másolatának csatolása (forgalmi engedély 
vagy előszerződés).

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

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen 
[x] nem 

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

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

[x] igen [ ] nem 



IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak 
szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 
indokolása: 

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása: 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a 
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem 

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

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos
[ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő 
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

A dokumentációt Ajánlatkérő az A.I. mellékletben megadott e-mail címre történő jelzést 
követően, elektronikusan bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére. A DOKUMENTÁCIÓT 
KIKÉRŐ E-MAILHEZ KÉRJENEK VISSZAIGAZOLÁST AJÁNLATTEVŐK! 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési 
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési 
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

[x] igen [ ] nem 

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: 

P/1., P/2., M/1., M/2., M/3.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] 
nem 

V.4) Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt 
csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni, az 



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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem 

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

alábbi követelményeknek megfelelően:
• Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
legalább egy része a matricán legyen.
• Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
• Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
• Az ajánlatot egy (1) eredeti és két (2) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlat 
fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az eredeti, továbbá valamint az ajánlattevő 
cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét. 
• Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) 
a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak. 
• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
• Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a 
mérvadó. 
• A külső csomagolásra a következőket kell felírni: „Közétkeztetés” Ajánlattételi határidő 
előtt, valamint iktatóban nem bontható fel!”
„Ajánlattevő neve, székhelye”
2. Az ajánlat összeállításának költségei Ajánlattevőt terhelik. Postázási késedelem, vagy 
egyéb, ajánlattevőn kívüli okból eredő késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában meghatározott körben lehetőséget biztosít a 
hiánypótlásra az összes ajánlattevő számára.
4. Az ajánlatban a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót vesz igénybe, 
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek 
azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni,
5. Csatolandó az Ajánlattevő, illetve a 310/ 2011.(XII.23) Korm. rendelet 10. § b.) pontja 
alkalmazása esetén az Alvállalkozó illetve alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet 
nevében cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő 
által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-
mintája. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.



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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem 

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

6. Az ajánlatnak a Kbt. Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasó lapot tartalmaznia kell.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozóan. 
8. Az ajánlattevőknek ajánlatában csatolni kell:
• Nyilatkozatot a számlavezető pénzintézetekről, amely tartalmazza, hogy az ajánlat 
részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozaton feltüntetetteken kívül ajánlattevő más 
pénzintézetnél további számlát nem vezet 
• Referenciaigazolások összesítő táblázatát
• Szakemberek bemutatásának összesítő táblázatát
az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal.
9. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. A közös 
ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok 
irányadók. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális 
szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás 
közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő 
kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- teljesítés igazolás és számla benyújtás rendjének szabályozása,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási 
szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen 
tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz. 
10. A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a következő szervektől:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639.
Tel.: +36-1- 346-9400
Fax: +36-1- 346-9415
Honlap: www.ommf.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 13.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903



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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem 

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

Honlap: www.mbfh.hu
Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád Megyei Adóigazgatósága
Székhely: 6720 Szeged, Bocskai u.14. 
Levelezési cím: 6720 Szeged, Bocskai u.14. 
Tel.: +36- 62/567-500
Fax: +36-62/567-666
Honlap: www.na.gov.hu
11. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a 
kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esik.
12. A magyar forinttól (HUF) eltérő pénznemben megadott árajánlat érvénytelen.
13. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan 
ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
14. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során ajánlattevők 
joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől 
eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
16. A Kbt. 73. § megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a 
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az 
összegezésben megjelölte. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 124. 
§.(5) bekezdésére. 
17. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi dokumentumot egyszerű másolati példányban kell 
benyújtani.
18. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és 
kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A helytelen saját fordítás következményeit 
ajánlattevőnek kell viselnie. 

19. A nyertes ajánlattevő köteles a bázis konyhát (Rónay-kúria) bérelni, melynek bérleti 
díja 190.000,- Ft/hó, valamint a konyhához kapcsolódó éttermet üzemeltetni, továbbá a 
közétkeztetés szolgáltatás nyújtásához szükséges konyhai és tálalóeszközöket biztosítani 
az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint. 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/04/30 (év/hó/nap)



A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 
SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 
IRATOK BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:



Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

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


