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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe;  

Hivatalos név:  
Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 

Postai cím: 6525 Hercegszántó, Vöröshadsereg u. 17. 

Képviseli: Sibalin József igazgató Telefon: +36 79554313   

E-mail: info@hercegszantosuli.hu Fax: +36 79554314 

 

b) A közbeszerzés fajtája, az eljárás alkalmazásának jogalapja 

A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt. 113. § (1) 
bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás.  
 
Az eljárás alkalmazásának jogalapja: A szolgáltatás becsült értéke a 2017. évre irányadó nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt meghaladja, de nem éri el a tárgyévre irányadó közösségi közbeszerzési 
értékhatárt. 

c) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége 

Közbeszerzés tárgya: A Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és 
Kollégium tanulói részére étkeztetés biztosítása a 2017/2018. és 2018/2019. nevelési-oktatási 
évben 

 Közbeszerzés mennyisége: 

Főbb mennyiségek:  
- Az óvodás gyermekek napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna),  
- A kollégiumot igénybe vevő tanulók napi ötszöri étkeztetése (reggeli, tízórai, ebéd, 

uzsonna, vacsora). 
- A napközis tanulók napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna), 
-  Csak ebéd, a megadott mennyiség szerint 

 A mennyiségek havi bontásban ± 30 % -os pontossággal a 2017/2018-as tanévre 

  augusztus szeptember október november december január 

Óvoda (napi háromszor) 277 634 587 555 399 604 

Kollégium (napi ötször) 0 1.120 1.098 1.176 848 1.102 

Napközi (napi háromszor) 0 1.034 959 986 726 893 

Ebéd 0 634 646 697 607 678 

Összes adag: 277 3.422 3.290 3.414 2.580 3.277 

 

mailto:info@hercegszantosuli.hu
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A szolgáltatáshoz az alábbi tevékenységek és feltételek tartoznak: 
- A naponta biztosítandó – előzetesen leadott megrendelés alapján – adagszám 

előállítása, szállító edények biztosítása, kiszállítása, az ajánlattevő feladata. 
- A szállításnak naponta háromszor kell történnie, a nyertes ajánlattevő erre alkalmas, a 

rendelkezése alatt álló gépkocsival, mely a jogszabályi előírásoknak megfelel. 
- Az ebéd és vacsora csak meleg étel lehet, mely a gyermekek életkorának, és az 

évszakoknak megfelel. 
- A reggeli, tízórai és uzsonna – az italt kivéve (tea, kakaó, tej, tejeskávé) – hideg, mely a 

gyermekek életkorának, és az évszakoknak megfelel. A reggelit, tízórait és uzsonnát 
adagokban kell kiszállítani, vagy a helyszínen kell adagolni.  

 
A szolgáltatás teljesítése során betartandó jogszabályok 
 

- 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer előállítás és 
forgalomba hozatalegyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről, 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről, 

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

feltételeiről 

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

értékesítés feltételeiről 

- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 
- 62/2011.((VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről, 

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

egészségügyi előírásokról 
 

Az ajánlattevő feladata a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakhatósági hozzájárulások (pl. 

NÉBIH külön engedély, ANTSZ, stb.) és engedélyek beszerzése a melegkonyha működtetése 

és a kiszállítás vonatkozásában.  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 55-50-00-00-5 Étkezdei és élelmezési szolgáltatások 

Becsült teljes érték (ÁFA nélkül): 46.000.000,- HUF  

 
d) A szerződés meghatározása 

  február március április május június Összes adag: 

Óvoda (napi háromszor) 567 516 708 662 357 5.866 

Kollégium (napi ötször) 1.128 1.096 1.153 1.197 640 10.558 

Napközi (napi háromszor) 960 926 1.050 1.062 520 9.116 

Ebéd 630 580 595 590 250 5.907 

Összes adag: 3.285 3.118 3.506 3.511 1.767 31.447 

 
A nyersanyagnormát rezsiköltség + 27 %-os ÁFA terheli. 
Várható napi létszám: óvoda: 30, kollégium: 60, napközi: 30, ebéd: 50. 
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szolgáltatási szerződés 
 
e) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 
elektronikus árlejtés alkalmazására vonatkozó feltételek 

Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzés keretében dinamikus beszerzési rendszert, illetőleg 
elektronikus árlejtést nem alkalmaz. A tárgyi eljárás nem keretmegállapodás kötésére irányul. 

f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

A szerződés időtartama: 2017. szeptember 1 - 2019. augusztus 31.  
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. szeptember 1. 

 
g) A teljesítés helye 

Óvoda: Hercegszántó Kossuth L. utca 27. 
Kollégium: Hercegszántó Kossuth L. utca 27. 
Napközi: alsó tagozat: Hercegszántó Vöröshadsereg utca 17. 

       felső tagozat: Hercegszántó Dózsa Gy. utca 10. 
NUTS-kód: HU331 

 
h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  

Az ellenértéket az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) a Kbt. 
135. § (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla 
kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll 
- az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 15 napon belül, egyenlíti ki az ajánlatkérő. 

Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az 
esetben - az előzőektől eltérően - a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével 
összhangban kerül sor. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben - a Kbt. 135. § (3) 
bekezdésére figyelemmel - alkalmazza, valamint a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása, 
valamint az elszámolás tekintetében Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint jár el. 

i) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Késedelmi kötbér, a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződés tervezetben 
meghatározottak szerint. 
 

j) Az ajánlatok bírálati szempontja (Kbt. 76. §) 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az értékelés rész- és alszempontjai a 
következők: 
Bírálati szempontok:        Súlyszám: 

 
 A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint 
 számolt változatossági mutató nagysága,[ mely nem lehet kisebb 
 rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt értéknél (60)]   5 
 
 Kért ellenszolgáltatás összege       5 
 
Az árat Ft/adag/nap szerint kell nettó és bruttó értékben is megadni. 
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Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ellenszolgáltatást az ajánlattevő által 
megadott nettó Ft/adag/nap, árak számtani átlagolásával határozza meg 
 

Részszempontonként elérhető pontszámok alsó és felső határa: 1-10 pont.  

Az Ajánlatkérő a 1. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147.szám, 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. 

 
 
Az Ajánlatkérő az 2. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147.szám, 2016. december 21.) 1. számú 
melléklet1.ba) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. 
 
k) A kizáró okok 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös 
ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a 
kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell 
arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok nem 
állnak fenn. 

Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
köteles igazolni.  

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók 
és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az 
nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás 
megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 
 
l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

P.1./ mérleg szerinti eredménye - 2016. év esetében készítendő beszámoló tekintetében adózott 
eredménye - vagy egyéni vállalkozó esetén az SZJA bevallás szerinti vállalkozói osztalékalapja az 
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben kettőnél többször 
negatív volt. 

A P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike 
megfelel. 

Ha az ajánlattevő a P.1./ pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya 
szerinti munkákból (nyomat előállító eszköz üzemeltetéséből) származó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi 
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gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a P.1./ pont szerinti irat alapján 
nem alkalmatlan és működésének ideje alatt (működés kezdetétől az eljárást megindító felhívás 
megküldéséig tartó időszakban) a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele eléri a 20.000.000,- HUF (húszmillió forint) összeget. 

Megkövetelt igazolási mód:  

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: 

Az ajánlattevők a gazdasági és pénzügyi, alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti 
utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 
67. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják.  
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, 
ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési 
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási 
kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó 
igazolások:  

P.1./ az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, 
saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás) 
- 2016. év esetében készítendő beszámoló tekintetében adózott eredménye - egyszerű másolata a 
kiegészítő melléklet, és könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Amennyiben a beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, 
ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Az Ajánlatkérő az egyéni 
vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását 
írja elő, melyek vonatkozásában a vállalkozói osztalékalap tételsort vizsgálja az alkalmasság 
megítélésekor [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés b) pont]. 

Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. 

Ha az ajánlattevő a P.1./ pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya 
szerinti munkákból (nyomat előállító eszköz üzemeltetéséből) származó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi 
gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a P.1./ pont szerinti irat alapján 
nem alkalmatlan és működésének ideje alatt (működés kezdetétől az eljárást megindító felhívás 
megküldéséig tartó időszakban) a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele eléri a 15.000.000,- HUF (tizenöt millió forint) összeget. 

 

Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) szerinti igazolásokat is elfogad a 
P.1./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. 
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Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem 
rendelkeznek): 

M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszaszámított 36 hónapos időszakban összesen 
legalább 1db, legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített referenciával. (közétkeztetés). 

M.2./ az alábbi szakemberekkel:  

Legalább 1 fő az étrend összeállítását végző élelmezésvezetővel, aki rendelkezik:  
a) élelmezésvezető szakképesítéssel, 
b) vendéglátó ipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves, a 

közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és 
étlaptervezést - való dokumentált jártassággal kell rendelkeznie, 

c) dietetikus szakképesítéssel a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16.§ (3) bekezdésében 
foglalt előírásoknak megfelelően  

        Legalább 1 fő szakács végzettségű, szakemberrel,  

Legalább 2 konyhai kisegítővel. 

Megkövetelt igazolási mód:  

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: 

Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti 
utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 
67. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok benyújtásával igazolhatják.  
 
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, 
ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési 
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási 
kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó 
igazolások:  

M.1./ az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónap jelentősebb közbeszerzés 
tárgykörében végzett szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint 
kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább: 
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- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 
- a szolgáltatás tárgyát, rövid leírását 
-  a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét, 
- ellenszolgáltatás összegét, 
-  a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
21. § (3) bekezdés a) pont]. 

M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdés b) pont.] 

 
Ajánlattevőnek a bemutatott szemberektől és/vagy a bemutatott szakembereket 
rendelkezésre bocsátó szervezetekről összefoglaló táblázatot kell csatolnia – a 
Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal – csatolni kell továbbá a 
bemutatott személy szakmai önéletrajzát, melyből a szakmai gyakorlat egyértelműen 
megállapítható, a bemutatott személy legmagasabb iskolai végzettségét igazoló 
dokumentumot egyszerű másolatban, a tevékenysége gyakorlásához szükséges 
jogosultságról kiállított dokumentum számát és a kiállító hatóság megnevezését. A 
megjelölt dokumentum megléte, ingyenesen hozzáférhető elektronikus nyilvántartásban 
nem ellenőrizhető, a dokumentum egyszerű másolatát is be kell nyújtani. 

 
Be kell nyújtani továbbá, a bemutatott szemberek által teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatot. 
 
A benyújtott nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt 
alkalmassági követelmények teljesítése. 
 
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, 
vagy arra is támaszkodik. 
 
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 
138. § (1) bekezdés rendelkezéseire! 
 
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az Ajánlattevők figyelmét hogy, a Kbt. 69. § (4) bekezdés 
rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
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Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat 
is elfogad az M1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. 
Ebben az esetben az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés rendelkezéseire. 
 
A dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint egyszerű másolati példányban is 
benyújthatók. 

 
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat 
is elfogad az M.1-M.2./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített 
szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés 
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve 
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy 
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett 
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 
benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült. 

 

 

n) Az ajánlattételi határidő 

2017/08/14 14:00  

o) Az ajánlat benyújtásának címe, kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatot be kell 
nyújtani 

Hivatalos név:  
Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 

Postai cím: 6525 Hercegszántó, Vöröshadsereg u. 17. 

Képviseli: Sibalin József igazgató Telefon: +36 79554313   

E-mail: info@hercegszantosuli.hu Fax: +36 79554314 

 

 
p) Az ajánlattétel nyelve 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

q) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak 

Helye: Hercegszántó, Vöröshadsereg u. 17. (igazgatói iroda) 

Ideje: 2017/08/14 14:00  

 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

mailto:info@hercegszantosuli.hu
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r) Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári nap.  
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban 
felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, 
azzal, hogy az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt 
időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 
lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során 
ajánlatát figyelmen kívül hagyja. 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik. 
 
s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ 

Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre 
bocsátásához. 
 
t) A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása 

Az Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételre, valamint részajánlat-tételre a szolgáltatás 
egységes kezelése érdekében nem biztosít lehetőséget. 

u) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek 

 Az ajánlattevő csak első osztályú alapanyagból készült ételt fogad el! 
v) Egyéb 

1. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) 
bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az 
irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése 
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek 
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot. Ajánlatkérő jelen 
eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő 
tájékoztatásban feltett kérdéseiket az o) pontban meghatározott címre kell megküldeniük. 

2. Ajánlat személyes leadása: Az ajánlatok személyes leadására jelen felhívás megküldésének 
napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
9:00 – 14:00 között, pénteki napokon 9:00-12:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján pedig 8.00 – 14.00 között van lehetőség. 

3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat a Kbt. 68. (2) bekezdés alapján írásban és zártan, jelen 
felhívás o) pontjában meghatározott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

4. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint egy elektronikus 
(CD/DVD-n rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevőnek 
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nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott 
papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

5. Benyújtandó dokumentumok: 

- Az Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a szolgáltatásra vonatkozóan 
(korcsoportonként) 20 élelmezési napra szóló étlaptervezetet a felsorolt 
korosztályokra vonatkozóan őszi évszakra. 

- Az ajánlattevő az étlaptervezetekhez csatoljon őszi évszakra, 10 élelmezési napra:  

Kimutatást a felhasznált nettó (tisztított) nyersanyagmennyiségekről (kilogramm, 
liter) a 11-14 év közötti korosztály számára: egész napos ellátás, 5x-i étkezésben 
részesülőknek (kollégium). 

Számítsa ki a mintaétlapok alapján a biztosítandó energia- és tápanyagtartalmat, a 
hozzáadott cukor és sótartalmat egy főre vonatkoztatva. 

-  a szolgáltatást biztosító melegkonyha működtetési engedélyét egyszerű másolatban.  
 

- 62/2011. (VI.30.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelő HACCP minőségbiztosítási 
rendszer (vagy azzal egyenértékű) meglétét, és be kell nyújtania az erről szóló 
tanúsítvány egyszerű másolatát. 

 
- A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint számolt változatossági 

mutató nagyságát alátámasztó számítás 

6. Nyilatkozatok: Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatban meg kell jelölnie: 

 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont], és ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az benyújtásakor már ismert alvállalkozókat 
[Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont]; 

 azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt 
alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az  
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 

 

7. Nyilatkozatok II.: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban (ajánlatukban): 

 nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. 
§ (2) bekezdés]; 

 nyilatkozni köteles (kötelesek) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 
[Kbt. 66. § (4) bekezdés]; 

 Felolvasólapot kell csatolnia (csatolniuk), mely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) 
bekezdése szerinti információkat; 

 nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő 
tájékoztatások figyelembe vételéről; 
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 csatolni (csatolniuk) kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság körében igazolt erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt; 

8. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az 
ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró 
alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek 
esetében az alábbi iratokat: 

- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van 
folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó 
elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített 
másolata is elfogadható; 

- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) 
írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva. 

9 Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatban 
minden dokumentumot – kivéve a Felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati 
nyilatkozatot és a Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kötelezettségvállalást 
tartalmazó nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani. Az Ajánlattevő az 
előzőleg hivatkozott, kivételt képező dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati 
formában köteles csatolni az ajánlatához. 

10 Az árat (bruttó) Ft/adag/nap szerint is kell megadni. 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ellenszolgáltatást az ajánlattevő által 
megadott Ft/adag/nap, árak számtani átlagolásával határozza meg. 

Tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a legmagasabb bruttó ár, amelyre fedezettel 
rendelkezik, az alábbi: 

Az óvodás gyermekek napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) 678,-
Ft/adag/nap,  

Kollégiumot igénybe vevő tanulók napi ötszöri étkeztetése (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, 
vacsora) 1331,- Ft/adag/nap, 

A napközis tanulók napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) 867,- 
Ft/adag/nap, 

Csak ebéd, 532,- Ft/adag/nap,. 

Ha valamennyi ajánlattevő a fenti árnál magasabb ajánlati áron vállalja a 
szolgáltatást, az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára 
hivatkozással eredménytelenné nyilvánítja, mert „egyik ajánlattevő sem tett az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot” 

 

11 Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló 
megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös 
ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az 
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Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös 
gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).   

12 Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése 
alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az eljárást 
megindító felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények (l. és m. pont), amelyek a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak: felhívás l) P.1./ pont és m) M.1./-M.2./ pont. 

13 Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad 
el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás 
szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, 
iratokat, igazolásokat is.  

14 Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg 
referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító 
felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító 
felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. 
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást 
külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni. 

15 Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) 
bekezdése alapján biztosít hiánypótlást. 

16 A közbeszerzési eljárásban a részvétel fenntartására vonatkozó információk: Jelen 
eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. 

17 Elektronikus adatbázisok: Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt tény, 
adat vagy információ kapcsán nem írja elő igazolás benyújtását, ha 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 érintett igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem 
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő előírja a releváns igazolás vagy információ 
magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági 
nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az 
igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.  

18 Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást 
megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag 
legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a 
szerződést, vagy – a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. A tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
eredménytelenség nem kerül alkalmazásra. 
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19 Irányadó jog: Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja alapján Költségvetési szerv által folytatandó beszerzési eljárások 
keretében az ajánlattétel feltételeként elő kell írni annak igazolását, hogy a kiadási 
előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget 
vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § 
szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § 
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetet kell érteni.  

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés 
megkötésének időpontjáig be kell nyújtania az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a jogszabályban meghatározózott melléklet szerinti 
nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Kifizetés abban az esetben 
teljesíthető amennyiben az Ajánlatkérő eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek ellenőrizte, hogy a 
szerződést kötő másik fél átlátható szervezetnek minősül. 

w) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja 
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