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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

~1,1) • számú előterjesztés 

a "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 

részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és az ajánlati 

dokumentáció elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. július 5. napján 2013/S 131-226743 számon 
megjelent részvételi felhívás alapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő, a közbeszerzésekről 
szóló 20 ll. évi C VIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti meghívásos, 
"Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az 
iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban 
részletezettek szerint, a mindenkori jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően, I. 
osztályú minőségben" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület az 593/2013. (XII. 
12.) határozatával a közbeszerzési eljárás nyerteseként a PENSIO Minőségi Közétkeztetés 
Kft.-t hirdette ki. 

Az Önkormányzat és az eljárásban résztvevő intézmények a PENSIO Minőségi Közétkeztetés 
Kft.-vel 2014. január 10. napján vállalkozási szerződést kötöttek a közétkeztetési szolgáltatás 
ellátására és a tálalókonyhák felújítására. 

Az eredendően 2014. szeptember l-jén, majd valójában 2015. január l-jén hatályba lépett, a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2015. szeptember l. napj ától alkalmazandó, 
amely új étkezési normákat határoz meg a gyermek-étkeztetésben. 

Az új étkezési normák maguk után vonják az alapanyagköltség növekedését is. 

Javasolom, hogy a Rendelet előírásait mármost alkalmazzuk a magasabb színvonalú ellátás, a 
reformétkeztetés biztosítása érdekében. Erre való tekintettel ki kell írni a "Vállalkozási 
szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. 

A korábbi közbeszerzési eljárás felhívása tartalmazta, hogy az ajánlatkérő kiegészítő 

szolgáltatás megrendelésére a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást alkalmazhatja, ezért a jogalap biztosított az eljárás lefolytatására, amelyről 
-az eljárás indításának napján- a Közbeszerzési Döntőbizottságat tájékoztatni kell, egyben 



ajánlattételre fel kell kérni a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-t mint egyetlen 
ajánlattevőt. 

A Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy az ajánlatkérő hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése 
esetében, ha olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet 
a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás vagy 
szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy 
meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az 
ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az 
építési beruházás vagy a szaigáitatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az 
újabb építési beruházás vagy szaigáitatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének 
meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első 
szerződés megkötésétől számított három éven belüllehet indítani. 

II. Hatásvizsgálat 

A Rendelet szabályazza a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat. 
Az előírás kötelező jelleggel meghatározza a közétkeztetés során biztosítandó ételek 
tápanyagtartalmát, korcsoportok szerinti mennyiségét, vitamin- és ásványi anyag tartalmát, a 
szaigáitatás minőségi kritériumait. 

Amennyiben már 2015. szeptember l. napját megelőzően magasabb színvonalú ellátásban, 
reformétkeztetésben szeretnénk részesíteni a gyermekeket, szükséges az új közbeszerzési 
eljárás kiírása. 

III. V égrehajtás feltételei 

A közbeszerzési eljárás nyertesével vállalkozási szerződést kötünk, amely biztosítja a 
magasabb színvonalú közétkeztetést Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat eredeti 
elképzelése szerint már 2015. január l-jétől biztosította volna az emelt szintű kiegészítő 
szolgáltatást, javasolom, hogy a tervezett forrást az Önkormányzat fordítsa önként az 
elhalasztott jogszabályi kötelezettség március l-jétől történő biztosítására. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. február " ~ :' 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

... /2015. ( ... ... )határozata 
a "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 

részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és az ajánlati 

dokumentáció elfogadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási 
szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. §(3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, ajánlati dokumentációját és 
szerződéstervezetét j óváhagyj a. 

2. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 
szalgátatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
részére" tárgyú, a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍV ÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ 

"Vállalkozási szerződés közétkeztetésifeladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 

középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka 
Kóöányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú 

Kbt. 94.§ (3) bek. b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

l. AZAJÁNLATKÉRŐ: 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Ajánlatkérő neve Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Ajánlatkérő címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Telefon: +361 4338250 
Telefax: +361 4338230 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS INDO
KOLÁSA ÉS JOGCÍME: 

Jelen közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a to
vábbiakban: Kbt.) III. rész, Kbt. 94. § (3) bek. b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban kívánja lefolytatni. 

A közbeszerzési eljárás (szolgáltatás megrendelés) becsült értéke nettó 54.814.000 Ft, a korábbi 
közétkeztetési szolgáltatásra kötött szerződéssel (9.340.000.000 Ft+ ÁFA) a Kbt. 18. §-ban foglal
tak figyelembevételével egybeszámított becsült érték nettó: 9.394.814.000 Ft. 

A Kbt. 94. § (3) bek. b) pontja értelmében ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer
zési eljárást alkalmazhat szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan szolgáltatás megrendelésé
re kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy 
hasonló szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alap
projekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a ko
rábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmaz
hat, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe 
vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szem
pontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számí
tott három éven belüllehet indítani. 

Előzmények: 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. július 5. napján 2013/S 131-226743 számon megjelent 
részvételi felhívás alapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő, Kbt. II. része szerinti meghívásos 
közbeszerzési eljárás során 2013. december 12. napján ajánlatkérő l. Képviselő-testülete 
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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

593/2013. (XII. 12.) számú határozatával a közbeszerzési eljárás nyerteseként a PENSIO Minősé
gi Közétkeztetés Kft-t (ll 03 Budapest, Kőér utca 1-5.) hirdette ki. 

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő 2014. január 10-én Vállalkozási szerződést (a továbbiakban 
Alapszerződést) kötöttek egymással. A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés közétkeztetési 
feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményei
ben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 
részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére a tálalókonyhák fejleszté
sével a dokumentációban részletezettek szerint, amindenkori jogszabályi és szakmai előírásoknak 
megfelelően, l. osztályú minőségben. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI..3.34. pontjá
banjelezte, hogy a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos el
j ár ás t alkalmazhat. 

V állalkazó a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 3 7/2014. (IV. 
30.) EMMI rendelet 2015. január l-jei hatálybalépésére számítva a rendelet előírásait figyelembe 
véve tervezte meg étlapjait, illetve szerezte be az ételek előállításához szükséges alapanyagokat az 
ajánlatkérő jóváhagyásával. Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet 2014. december 31. napján hatályba lépő rendelkezése a 
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet nyersanyag-normára vonatkozó előírásainak kötelező alkalmazását 2015. szeptember l-ig 
ki tolta. V állalkazónak a rendelkezésre álló rövid időben már nem volt lehetősége arra, hogy az 
emelt minőségű szolgáltatás helyett csökkentett minőségű, a korábbi, alacsonyabb nyersanyag
normának megfelelő szolgáltatást biztosítson. 

A januári időszakban biztosított emelt szintű szolgáltatás során az önkormányzat részére eljuttatott 
szülői visszajelzések alapján jelentős igény jelentkezett az oktatási intézményekben az emelt szin
tű szolgáltatás fenntartására, annak ellenére, hogy a rendelet előírásait csak 2015. szeptember l-től 
kötelező alkalmazni. A szülői igényeknek megfelelve az önkormányzat a rendelet kötelező alkal
mazása előtt bevezeti a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV.30) EMMI rendeletnek minőségű szolgáltatást 2015. március l. napjától kezdődően. 

Az emelt szintű szolgáltatás keretein belül az egyes korosztályok a jelenlegi ajánlásokhoz képest 
az alábbi többletszolgáltatást tartalmazzák: 

• Emelt mennyiségű tej és tejtermék biztosítása 
• Emelt mennyiségű nyers zöldség és gyümölcs 
• Teljes kiőrlésű vagy magvas pékáru 
• Teljes kiőrlésű köretek és más változatos köretek 
• Hal rendszeres szerepeltetése az étlaporr 
• Lehetőség nyílik a változatosság növelésére, többféle leves és főétel kerülhet az étlapra. 
• Tartalmasabb, gazdagabb levesek, főételek készítése. 
• Az egészséges életmódra nevelés érdekében már a kezdetektől csökkentett só és cukortar

talom. 

Fentiek alapján ajánlatkérő meg kívánja rendelni a többletszolgáltatást a 3. pont szerinti adag
számban a rendelet ezen rendelkezésének hatálybalépéséig. 

Ajánlatkérő a Kbt. l 00. § (l) bek. alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése 
napján a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtja az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlat
tételre felhívni kívánt gazdasági szereplő nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszer
zés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szó
ló tájékoztatást. 
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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

3. A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és 
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kő
bányai Humánszolgáltató Központ számára. 

Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálaló
konyha, l db középiskolai tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ l db tálalókonyha ellátása. 

Mennyiség: 

2015. márci-
us 1.-2015. 
augusztus 31. 

Étkezési forma adagszám 
Óvoda 
tízórai 104 667 
ebéd 105 152 
uzsonna 104 655 
felnőtt ebéd l 617 
Általános iskola alsó 
tízórai 116 907 
ebéd 172 221 
uzsonna 131 929 
felnőtt ebéd 6 871 
Általános iskola felső 
tízórai 48 241 
ebéd 88 967 
uzsonna 49 336 
Nyári napközis tábor 
tízórai + ebéd + uzsonna 3 503 
felnőtt ebéd o 
Gimnázium 
ebéd 9 289 
felnőtt ebéd 109 
BÁRKA 
Gyermekek átmeneti otthona 
ebéd 132 
vacsora l 158 
Idősek 

Házhozszállítás 40 950 

A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő 
fertőtleníthető hőtárolós anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajánlattevő olymódon, 
hogy az adott napi edényt a következő napon kapja vissza, ezért két edénnyel kell, hogy rendel
kezzen. 

Kiszállítás időpontja: 
tízórai: 6.30 és 7.30 között 
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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

ebéd iskolákban, óvodákban l 0:30 és ll :30 között 

uzsonna: reggelivel együtt, kivéve a nagymennyiségű, hűtést igénylő élelmiszer esetében, ekkor az 
ebéddel együtt kell szállítani. 
vacsora: 16:00 óráig 

A feladatok ellátása során az ÁNTSZ közegészségügyi szabályainak teljes körű betartása, tálaló
konyhákra vonatkozó szabályok, az étkeztetéssei kapcsolatos közegészségügyi szabályok, 2008. 
évi XLVI. Tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, a vendéglátó-ipari termékek előállí
tásának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011 (VI.30 VM 
rendelet alapján kell eljárnia, maradéktalanul be kell tartania. 

Az ajánlatkérő helyszínenként az ételek átvételére és porciózására is alkalmas konyhákkal rendel
kezik. 

Kiegészítő szolgáltatás: 
Az emelt szintű szolgáltatás keretein belül az egyes korosztályok a jelenlegi ajánlásokhoz képest 
az alábbi többletszolgáltatást tartalmazzák a 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet előírásai szerint. 

• Emelt mennyiségű tej és tejtermék biztosítása 
• Emelt mennyiségű nyers zöldség és gyümölcs 
• Teljes kiőrlésű vagy magvas pékáru 
• Teljes kiőrlésű köretek és más változatos köretek 
• Hal rendszeres szerepeltetése az étlapon 
• Lehetőség nyílik a változatosság növelésére, többféle leves és főétel kerülhet az étlapra. 
• Tartalmasabb, gazdagabb levesek, főételek készítése. 
• Az egészséges életmódra nevelés érdekében már a kezdetektől csökkentett só és cukortar

talom. 

4. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDE
JE, BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FEL TÉTELEI: 

Ajánlatkérő a dokumentációt ellenszolgáltatás nélkül, a felhívás megküldésével egyidejűleg, elekt
ronikus úton bocsátja rendelkezésre. 

5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, AMELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN A 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST LEFOLYTATJÁK: 

Vállalkozási szerződés 

6. A szerződés időtartama: 2015. március 01.-2015. augusztus 31. 

7. A TELJESÍTÉS HELYE: Budapest X. kerület 

8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE!, HIVATKOZÁS A 
VONATKOZÓJOGSZABÁLYOKRA: 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

A számlákat kétheti rendszerességgel intézményenkénti bontásban köteles kiállítani az aktuális 
adagszámokat tartalmazó szakmai teljesítés igazolás alapján. A számlát ajánlatkérőnként külön
külön kell kiállítani, mivel az egyes ajánlatkérők önálló jogi személyek és külön-külön szerződő 
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felek. Az általános iskolák és a gimnázium esetében egy számlát kell kiállítani az önkormányzat 
részére intézményenkénti (iskolánkénti) bontásban. 

Megrendelők a 368/2011. (XII.31.) Korrn. rendeletben meghatározottak szerint végzik el a szak
mai teljesítés igazolását. 

Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 130.§ (l) bekezdéseszerint nyilatkozik (teljesítés
igazolás). Nyertes ajánlattevő az aláírt teljesítésigazolás alapján számlájának kiállításáról azálta
lános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak szerint gondoskodik, ame
lyet ajánlatkérő a Kbt. 130.§ (5) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak fi
gyelembe vételével egyenlít ki, 30 napos fizetési határidővel, átutalással. 

A Kbt. 130. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerző
désen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egy
nemű és lejárt követelését számíthatja be. 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
A Közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

9. TÖBBV ÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) ÉS RÉSZAJÁNLAT-TÉTELI LEHETŐSÉG: 

Az ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet, a 
részajánlat-tétellehetősége kizárt. 

10. AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT JA: 

Összességében legelőnyösebb ajánlat. 

1.1. Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során adható pontszámok alsó és felső hatá
ra: 1-1 00-ig, amely minden részszempont esetén azonos. 

értékelési szempont súlyszám 
Ovo da 
tízórai 15 
ebéd 15 

uzsonna 15 
felnőtt ebéd 15 

Altalános iskola alsó 
tízórai 14 
ebéd 22 

uzsonna 14 
felnőtt ebéd 15 

Általános iskola felső 
tízórai 14 
ebéd 22 

uzsonna 14 
Nyári napközis tábor 

tízórai + ebéd + uzsonna 15 
felnőtt ebéd 15 
Gimnázium 

5 



Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

ebéd 
felnőtt ebéd 

BARKA 
G ermekek átmeneti otthona 

ebéd 
vacsora 
Idősek 

Házhozszállítás 
maximális szállítási idő percekben 

15 
15 

14 
14 

4 
100 

ntj a es etén a módszer Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempo 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatáro 
az l. -15 részszempont esetében a fordított arányosítás a Közbeszerzési Ható 
A 16. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa útmutató 

k közötti pontszámot: 
ság útmutatója szerint. 
~a szerinti arányosítás 

módszere szerint értékeli. 

Fordított arányosítás: 
ettel arra, hogy a leg-A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik, tekint 

alacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalm 
nyabb nettó ajánlati ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi aj 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan s 

i elemre (legalacso-
ánlat tartami elemeire 
zámolja ki a pontszá-

mokat. 

A bírálat módszere képletekkel leírva: 
P=[(Aiegjobb: Avizsgált) x [Pmax-Pmin]]+Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A1egjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

Arányosítás: 
P= [A vizsgált_ Al egrosszabb :A legjobb_ A legrosszabb (P max_ Pmin)] + Pmin 

ll. AKIZÁRÓ OKOKÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁS! MÓDOK : 

almasság igazolásában Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (l) bekezdésében fo 
melyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szere 

glalt kizáró okok bár-
plő, akivel szemben a 

Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. 

A kizáró ok ok fenn nem állását a 310/20 ll. (XII. 23.) Korm. rendelet (a to vábbiakban: Rendelet) 
2-ll.§ rendelkezései szerint kell igazolni. 

y a szerződés teljesíté-
'lya alá eső alvállalko-

A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hog 
séhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdése szerinti kizáró okok hata 
zót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szerve zet nem tartozik a Kbt. 
56.§ (l) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 
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Akizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság iga
zolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak keltezése nem lehet korábbi, 
mint a felhívás ajánlattevőnek történő megküldésének napja. 

12. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉ
HEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁS! MÓD: 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 

Pl. Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (l) bekezdés d) pontja és Rendelet 14.§ (l) bekezdés b) pontja alapján 
csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az utolsó két lezárt év
ből, a kiegészítő melléklet nélkül. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat hon
lapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhető, a beszámoló benyújtása az ajánlatban nem 
szükséges. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján nem megismerhető, 
úgy ajánlattevőnek az ajánlatába be kell csatolni a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló 
egyszerű másolatát. 

Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §(l) bekezdés b) pontja szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló nyi
latkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő ki
egészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kémi az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásá
nak ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §(3) bekez
dés). 

Ha az ajánlattevő az utolsó két lezárt üzleti év beszámolójával azért nem rendelkezik, mert az idő
szak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a Rendelet 14. §(2) bekezdése alapján 
a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni. Az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 
50.000.000.- Ft-ot. 

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései megfelelőerr al
kalmazhatók. 

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei: 

P .l Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésének napj át megelőző 
2 lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye egynél többször negatív volt. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § ( 4)-(6) bekezdésében foglal
taknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy sze
mély) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)
( 6) bekezdései szerint köteles igazolni. 
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A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésé
nek időtartama alatt. 

Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet kezesként felel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. §-a 
szerint. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 

Ml. Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszer
zés tárgya (közétkeztetési szolgáltatás) szerinti szolgáltatásait. A referenciát a 31 0/20 ll. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 16. § (l) bekezdésében meghatározott igazolással a (2) bekezdésben meghatározott 
tartalommal kell igazolni! 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi 
szállítást kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban 
az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi 
tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, 
figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés 
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy 
forintban). 

A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Ml alkalmassági feltétel esetében az együttes 
megfelelés megengedett. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglal
taknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § 
(5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 

Ml. az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, 
összességében legalább nettó l 00 millió forint összegű, közbeszerzés tárgya szerinti (közétkezte
tési szolgáltatás) szolgáltatási referenciával/referenciákkal. 

13. Különleges feltételek: 

A különleges feltételek meghatározása: 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termé
kek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről. 
852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 
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68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba
hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

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

14. AZ AJÁNLATTÉTELI HAT ÁRIDÖ: 

2015. február 23. 16:00 óra 

Az ajánlat benyújtásának helye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. iroda. 

Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlatot leadni csak munkanapokon 9:00-15:00 óráig, 
pénteken 9-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9-16:00 óráig. 

15. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 

Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat a jelen közbeszerzési eljárásban. 

16. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: 

1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 133. 

2015. február 23. 16:00 óra 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. §(2) bekezdésében említett személyekjogosultakjelen lenni. 

17. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 

A tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az 
ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. 

18. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA, VALAMINT A SZERZÖDÉST MEG
ERÖSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 

Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban. 

A szerződést megerősítő biztosítékok: 

A késedelmi kötbér mértéke az előre meghatározott időpontoknál több mint 60 perccel később tör
ténő ételkiszállítás esetére a napi késedelmesen kiszállított adagszám nettó ellenértékének 5 %-a. 

Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó által szolgáltatott étel nem felel meg a jogszabályok 
rendelkezéseinek vagy nem a lejelentett mennyiségű ételt szolgáltatja. Hibás teljesítés esetén a 
kötbér mértéke a nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben kiszállított adagszám nettó el
lenértékeként meghatározott vállalkozói díj l O %-a. 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból 
meghiúsul, úgy Vállalkozó 5.000.000 Ft meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 

19. EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁS BEVONÁSA: 

A közbeszerzés nem Európai Unióból származó forrásból valósul meg. 
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20. A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐ
ÍRT SZABÁLYAI ÉS AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONT JA: 

Ajánlatkérő előreláthatóan egy alkalommal fog az ajánlattevővel tárgyalni. Amennyiben több tár
gyalás szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor jegyzőkönyvben kerül sor a következő tárgyalás 
időpontjának egyeztetésére. 

Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátását illetően a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést. 

A tárgyaláson a felek a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek, és az ajánlati ár tekintetében 
egyeztetnek. A benyújtott ajánlat alapján mind az ajánlattevő, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot 
tehet a fentiek módosítására. 

Az ajánlattevő részéről nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a 
tárgyaláson. Ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott Ez utóbbi esetben 
a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 tanú által aláírt, teljes bi
zonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást vagy közjegyző által hitelesített meghatalma
zást kérünk bemutatni. 

Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás következő 
fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két 
munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részük
re egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. 

Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette (az összegezést megküldte), a szerződést a fel
hívásnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori tartalmaszerint köti meg. 

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 

a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve 
körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt szolgálta
tástól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalá
sos eljárás alkalmazását, 

b) az ajánlattételi felhívásban közölt feltételek olyan méctékben módosulnak vagy egészül
nek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befe
jezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 

c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalás befejezésének időpont
jától van kötve [Kbt. 96. §(4)]. 

A tárgyalás lezárásaként az ajánlattevő zárt borítékban adja le a végleges ajánlatát, amely a tárgya
lás végén az ajánlattevő jelenlétében kerül felbontásra. 

A Kbt. 62. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, 
az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az Ajánlatkérő végleges ajánlatok 
írásbeli benyújtását nem kéri, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően ismerteti, 
hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. 

Az első tárgyalás tervezett időpontja és helyszíne 

Időpontja: 2015. február 24. 15:00 óra 

Helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 133. tárgyaló 

10 



Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

20.1. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint lehetőséget biztosít. 

20.2. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen 
nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhí
vott gazdasági szereplő olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös ajánlatot, amelynek 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

20.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségválla
lásról szóló megállapodást, mely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az el
járás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A 
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szer
ződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges 
felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

20.4. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint az értékelési szempontokra tett megajánlásokat Tartalmaznia kell 
továbbá az ajánlattevő (közös ajánlattevők) cégjegyzékszámát vagy egyéni eladói igazol
vány számát, adószámát, képviselőjének nevét. 

20.5. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 
60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. 

20.6. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesíté
séhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a köz
beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó méctékben igénybe venni kívánt alvállalko
zókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Kbt. 40.§ (l) bekezdése) A nyilatkozatot 
nemleges tartalommal is meg kell tenni. 

20.7. Az ajánlatban csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát 
vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-mintáját, aki az ajánlatot aláírja, vagy az 
aláírásra meghatalmazást ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti 
jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. 

20.8. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cég
jegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű ma
gánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalma
zott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy együttes képviseleti jo
gosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást 
egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell. 

20.9. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia, ebben a sorrendben: 

Az ajánlat elektronikus példánya (CD vagy DVD lemezen) 
Tartalomjegyzék 
Felolvasólap (iratminta szerint) 
Nyilatkozat üzleti titokról adott esetben 
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta azon személy részéről, aki az ajánlatot aláírja, 
vagy az aláírásra meghatalmazást ad 
Meghatalmazás (adott esetben) 
Nyilatkozat a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése alapján (iratminta szerint) 
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Kizáró okok fenn nem állásának igazolása (Kbt. 56.§ (l) c) és 56.§ (2) bekezdés) 
Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) és j) pontja alapján 
(iratminta szerint) 
Nyilatkozat a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján (iratminta szerint) 
Nyilatkozat a Kbt. 40.§ (l) bekezdése alapján (iratminta szerint) 
Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdése alapján (iratminta szerint) 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alap-
ján (adott esetben, iratminta szerint) 
utolsó 2 lezárt üzleti év beszámolója (amennyiben elektronikus ingyenes hatósági nyilván-
tartásból nem érhető el) 
Referencia- igazolás vagy nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) be-
kezdés a) pontja alapján 
közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 56.§ (l) f) és i) pontja tekintetében 
együttes adóigazolás, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban 

20.1 O. 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 növe
kedjen. 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 ajánlat minden 
olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott do
kumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellát
nL 

20.11. Az ajánlatot l eredeti papír alapú és l elektronikus másolati példányban kell benyúj
tani. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti, aláírt példányáról készített, jelszó nélkül 
olvasható pdf kiterjesztésű fájlban szkennelve, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyúj
tani. Az ajánlatban nyilatkozni kell a papír alapú és az elektronikus ajánlat egyezőségérőL 
Amennyiben az eredeti és az elektronikus példány között bármilyen eltérés van, az eredeti 
példány tartalma az irányadó. 

A csomagolásorr fel kell tüntetni az alábbiakat: AJÁNLAT -"Közétkeztetési kiegészítő 
szolgáltatás" -Az ajánlattételi határidő lejárta előttfelbontani TILOS!" 

Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. 

20.12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is be
nyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő 
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. 
bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 

20.13. Kiegészítő tájékoztatás kérése az magyar.adrienn2@upcmail.hu e-mail címre megküldött 
levélben lehetséges a Kbt. 45. §-aszerint. 

20.14. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvény
telen. A nem magyar forintban megadott bármely egyéb pénzügyi adat átváltása a Magyar 
Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megküldése napján érvényes devizaárfolyamán 
történik, az átváltásról szóló iratot közvetlenül az átváltott pénzügyi adatot tartalmazó irat 
után kell elhelyeznie az ajánlattevőnek A referencia tekintetében a referencia teljesítésé
nek napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok alapján 
vizsgálja az ajánlatkérő az alkalmasságot. 
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20.15. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és 
kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar for
dításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerűerr aláírt záradékával a következő szerint: "Fe
lelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben 
megegyezik." 

20.16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valameny
nyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 

20.17. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással kapcsolatos 
határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli. 

20.18. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 12) pontjában foglalt 
Pl., Ml. alkalmassági feltételt aminősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúb
ban határozta meg, így aminősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott 
határozatorr túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - az ajánlati doku
mentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Rendelet 20. § 
(4) bekezdés]. 

20.19. A Kbt. 55. §-ának (5) bekezdése alapján- az 55.§ (6) bekezdésében foglalt esetben- jelen 
ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől fúggetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerve
zet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági felté
telnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt. 

20.20. Az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint köteles megjelölni az ajánlatában az al
kalmasság igazolásában részt vevő - kapacitást nyújtó szervezetet(ket), személyt(ket) -
gazdasági szereplőt(ket), továbbá az eljárást megindító felhívás azon pontját és azon al
kalmassági követelményét, melynek igazolásában e szervezet(ek) közre fog(nak) működni, 
valamint a Kbt. 55. §(6) bek. a) és b) pontja esetén ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a 
kapacitást biztosító szervezetet a szerződés teljesítése során milyen módon veszi igénybe. 

20.21. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni. 

20.22. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehaj
tási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

20.23. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. §). 

20.24. Ajánlattevő csatolja a tevékenységére vonatkozó 15 millió Ft/év és 2 millió Ft/káresemény 
nagyságrendű általános felelősségbiztosításról szóló kötvény másolati példányát. 

20.25. Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy a közétkeztetési szolgáltatás keretében elkészített 
termékek az életkornak megfelelő a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet ajánlásai szerinti -
tápanyagszükségletet kielégítsék, különös figyelemmel a változatos étrendre. 

20.26. A közétkeztetési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyersanyagokat, készleteket Vállal
kozó sajátköltségén szerzi be. 

20.27. A vállalkozó díjemelésre nemjogosult, kivételjogszabályváltozás esetén. 

20.28. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság, il
letve jogi személy létrehozását. 

20.29. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. február 09. 
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DOKUMENTÁCIÓ 

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
1106 Budapest, Fehér út 10. 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi Felügyelősége 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság 
Cím: 1145 Budapest Colurubus u. 17-23. 
Postacím: 1145 Budapest Colurubus u. 17-23. 
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-l) 373-1810 
Email: bbk@mbfh.hu 
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VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 

Amely létrejött egyrészről: 
székhely: 
PIR-szám: 
adószám: 
pénzforgalmi szolgáltató: 
számlaszám: 
képviseletében:, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendeló), 
és 

másrészről 

Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft. 
székhely: ll 03 Budapest, Kőér utca 1-5. 
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-994750 
adószám:24189112-2-42 
statisztikai számjel: 24189112-5610-113-01 
pénzforgalmi szolgáltató: Erste Bank Zrt. 
számlaszám: 11600006-00000000-60946836 
képviseletében Süllős Gyuláné ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 

Megrendelő és Vállalkozó 2014. január 10. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással 
"Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szor
galmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ részére a dokumentációban részletezettek szerint" tárgyában. Vállalkozó a közétkeztetés
re vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 2015. 
január l-jei hatálybalépésére számítva a rendelet előírásait figyelembe véve tervezte meg étlapjait, 
illetve szerezte be az ételek előállításához szükséges alapanyagokat, Megrendelő hozzájárulásával. 
A rendelet hatálybalépésének elhalasztásáról szóló 2014. december 31. napján hatály ba lépett, az 
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 54/2014. (XII. 29.) EMMI 
rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 3 7/2014. 
(IV.30.) EMMI rendelet előírásainak alkalmazását 2015. szeptember l-ig kitolta. Vállalkozónak a 
rendelkezésre álló rövid időben már nem volt lehetősége arra, hogy az emelt minőségű szalgálta
tás helyett csökkentett minőségű, a korábbi, alacsonyabb nyersanyagnormának megfelelő szolgál
tatást biztosítson. 

A januári időszakban biztosított emelt szintű szolgáltatás során a Megrendelők részére eljuttatott 
szülői visszajelzések alapján jelentős igény jelentkezett az emelt szintű szolgáltatás fenntartására, 
annak ellenére, hogy a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásait csak 2015. szeptember l-től 
kötelező alkalmazni. A szülői igényeknek megfelelve Megrendelők a rendelet kötelező alkalmazá
sa előtt bevezetik a jogszabályszerinti szolgáltatást 2015. március l-től kezdődően. 

A megnövekedett igényre tekintettel Megrendelőnek mennyiségi és minőségi többletigénye 
keletkezett, melynek lehetőségét Megrendelő a 2014. január 10. napján megkötött szerződést 
megelőző közbeszerzési eljárás felhívásában fenntartotta. Erre tekintettel Megrendelő kiegészítő 
szolgáltatásra 2015. február 09. napján a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás eredményeként Megrendelő 
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Képviselő-testülete /2015. számú határozatával a közbeszerzési eljárás nyerteseként Vállalkozót 
hirdette ki. 

II. A szerződés tárgya 

2.1. Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szal gáltatásának ellátására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, 
általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor 
részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére a 
dokumentációban részletezettek szerint, amindenkori jogszabályi és szakmai előírásoknak 
megfelelően, I. osztályú minőségben. 

Az emelt szintű szolgáltatás keretein belül az egyes korosztályok a jelenlegi ajánlásokhoz képest 
az alábbi többlet szolgáltatást tartalmazzák: 

• Emelt mennyiségű tej és tejtermék biztosítása 
• Emelt mennyiségű nyers zöldség és gyümölcs 
• Teljes kiőrlésű vagy magvas pékáru 
• Teljes kiőrlésű köretek és más változatos köretek 
• Hal rendszeres szerepeltetése az étlapon 
• Lehetőség nyílik a változatosság növelésére, többféle leves és főétel kerülhet az étlapra. 
• Tartalmasabb, gazdagabb levesek, főételek készítése. 
• Az egészséges életmódra nevelés érdekében már a kezdetektől csökkentett só és cukortar

talom. 

2.2. Megrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli, a V állalkazó pedig elvállalja a jelen 
szerződésben és mellékleteiben meghatározott közétkeztetési feladatok ellátását, a 
közbeszerzési eljárás dokumentumainak tartalma, valamint a jelen szerződés tartalma 
szerint az alább feltüntetett adagszámok szerint. 

2.3. Az irányadó mennyiségek: 
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Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tá
lalókonyha, l db középiskolai tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, va
lamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ l db tálalókonyha ellátása 

2015. már-
eius 1.-2015. 

augusztus 
31. 

Étkezési forma adagszám 
Óvoda 
tízórai 104 667 
ebéd 105 152 

uzsonna 104 655 
felnőtt ebéd l 617 

Altalános iskola alsó 
tízórai 116 907 
ebéd 172 221 

uzsonna 131 929 
felnőtt ebéd 6 871 

Általános iskola felső 
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tízórai 48 241 
ebéd 88 967 

uzsonna 49 336 
Nyári napközis tábor 

tízórai+ ebéd+ uzsonna 3 503 
felnőtt ebéd o 
Gimnázium 

ebéd 9 289 
felnőtt ebéd 109 

BÁRKA 
Gyermekek átmeneti otthona 

ebéd 132 
vacsora l 158 
Idősek 

Házhozszállítás 40 950 

2.4. A közétkeztetési feladattal érintett oktatási-nevelési, valamint szociális intézmények 
felsorolását a j elen szerződés l. szám ú melléklete tartalmazza. 

2.5. Vállalkozó a megrendelést elfogadja, és vállalja, hogy a 2. pontban felsorolt feladatait a 
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglaltaknak megfelelően, jelen szerződésben 
részletezett kötelezettségeinek betartásával, maradéktalanul teljesíti. 

III. Általános rendelkezések 

3 .l. A V állalkazó biztosítja a változatos, az étkezést igénybe vevők életkorának megfelelő 
ételválasztékot, és az első osztályú minőséget a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, és a 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletnek megfelelően. 

3.2. Vállalkozó köteles a feladatok ellátása során az ÁNTSZ közegészségügyi szabályainak 
teljes körű betartására, az étkeztetéssei kapcsolatos közegészségügyi szabályok, 2008. évi 
XL VI. Tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, a vendéglátó-ipari termékek 
előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/20 ll 
(VI.30) VM rendelet, a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartására. 

3.3. A V állalkazó köteles a közétkeztetési szolgáltatást a szerződés időtartama alatt a vonatkozó 
jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett és dietetikai szempontból is 
megfelelően, valamennyi ellátatti körre teljesíteni. 

3.4. Vállalkozó fenntarthatja a jogot előre nem látható következmények okán az étlapváltoztatásra. 
3.5. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a megrendelt termékek kellő időben, megfelelő 

módon, minőségben, megfelelő változatossággal az adott ételadagokra vonatkozó 
teljesítési helyen rendelkezésre álljanak. 

3.6. A Vállalkozó köteles a speciális étkezést igénylők részére is megfelelő ételt biztosítani 
(cukormentes, lisztmentes, tejmentes, tojásmentes, fűszerszegény, diabeteszes diétás, stb.) 
a "normál" ételekkel megegyező áron. 

3. 7. Az intézményekben különböző korcsoportok étkeznek, azonban a korcsoportok között 
különbség csak az adagolás mennyiségében lehet, figyelemmel a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerinti tápanyagszükségletre. 

3.8. A Vállalkozó az egyes intézményekben az étkezést az alábbiak szerint köteles biztosítani: 
óvoda: tízórai, ebéd, uzsonna 
iskola: tízórai, ebéd, uzsonna 
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gimnázium: ebéd 
nyári napközis tábor: tízórai, ebéd, uzsonna 
házhozszállítás: ebéd 
gyermekotthon: ebéd, vacsora 

3.9. Az étkeztetés megrendelése a tárgyhetet megelőző hét szerdai napjának 12.00 órájáig 
történik (e-mail, fax). Pátrendelést vagy rendelés lemondást Vállalkozó az étkezési napot 
megelőző napon l 0:00 óráig köteles elfogadni. 

3.10. Vállalkozó köteles a tízórait 6:30 és 7:30 között, az ebédet az óvodákban, iskolákban 10:30 
és ll :30 között, az uzsonnát a reggelivel együtt (kivéve a nagymennyiségű, hűtést igénylő 
élelmiszer esetében, ekkor az ebéddel együtt), a vacsorát pedig 16:00 óráig kiszállítani. 
Vállalkozó köteles a Gyermekek Átmeneti Otthonában az ebédet ll és ll :30 óra között 
kiszállítani. 

3.11. Bármely olyan probléma esetén, amely a megrendeléssel fúgg össze, a Vállalkozó köteles 
haladéktalanul értesíteni az intézmény vezető j ét. 

3 .12. Vállalkozó köteles heti étlapokat és adagolási útmutatót készíteni, és azokat a tárgyhét első 
napjáig a tálalókonyhákra eljuttatni. 

3.13. Az intézmények étkezési időpontjait a Vállalkozó köteles betartani, a főzés i és szállítási 
tevékenységet ennek megfelelően szervezni. 

3 .14. A Vállalkozó feladata a tálalókonyhákba történő kiszállítás a 3 .l O. pontban meghatározott 
időpontokban. A szállítást Vállalkozó a rendelkezésére álló fuvareszközével a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő fertőtleníthető hőtárolós anyagból készült, saját edényeiben 
végzi oly módon, hogy az adott napi edényt a következő napon kapja vissza, ezért két 
garnitúra edénnyel kell, hogy rendelkezzen. 

3.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az ételeket maximum 60 percen belül kiszállítja az 
intézményekbe. Amennyiben Vállalkozó a 3.10. pontban megadott időponthoz képest több 
mint 60 perc késéssel szállítja ki az ételeket az intézményekbe, úgy a 3.24 pont szerinti 
késedelemi kötbér megfizetésére köteles. 

3 .16. Vállalkozó köteles a feladatokat az ISO 1400 l, ISO 900 l és az ISO 22000 (élelmiszer 
nyomon követés a termelőtől a fogyasztóig) vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási 
tanúsítványok alapján ellátni. 

3.17. Vállalkozó a szolgáltatás ellátásához az alábbiakban megjelölt főzőkonyhát használja. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a megjelölt főzőkonyha rendelkezik minden jogszabály által 
előírt engedéllyel. 

Konyha megnevezése: 
Cím: 

3 .18. A közétke ztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések, 
hatósági előírások betartása és betartatása, a hatóságokkal történő kapcsolattartás a 
szerződés időtartama alatt Vállalkozó feladata és felelőssége. 

3.19. A Vállalkozó köteles a tevékenységével összefúggésben 15 millió Ft/ év és 2 millió 
Ptikáresemény nagyságrendű általános felelősségbiztosítás hatályát a szerződés időtartama 
alatt fenntartani. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a korábbi biztosítás időbeli 

hatályának megszűnéséig a Vállalkozó a fentieknek megfelelő új biztosítási jogviszonyt 
hoz létre, és azt a kötvény bemutatásával a Megrendelő felé igazolja. Megrendelő kérésére 
Vállalkozó köteles igazolni az addig esedékessé vált biztosítási díjak megfizetését igazolni. 
Fentiek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

3 .20. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben, megfelelő 
minőségben elvégzi. 

3.21. A Vállalkozó a szolgáltatást akadályozó, előre nem látható körűlmények (ún. havaria) 
esetére kötelezettséget vállal arra, hogy a közétkeztetési szolgáltatást legalább további 3000 
fő ellátását biztosító tartalék kapacitás terhére biztosítja. 

3.22. A Vállalkozó késedelmes, hibás teljesítése esetén Megrendelő jogosult a késedelmi, illetve 
hibás teljesítési kötbér teljes összegét érvényesíteni. 
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3 .23. A kötbér összegét Megrendelő külön írásbeli felszólítással jogosult érvényesíteni. Abban az 
esetben, ha a kézhezvételtől számított l O munkanapon belül a Vállalkozó érdemi kimenté st 
nem ad (indoklással és bizonyítékokkal egyértelműen alátámasztva), akkor a 
kötbérkövetelés elismertnek tekinthető és a Kbt. 130. §(6) bek. alapján- a további feltételek 
teljesülése esetén- beszámítható. 

3.24. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés l. számú mellékletében meghatározott 
időpontnál - neki felróható vagy az érdekkörében felmerülő okból - több mint 60 perccel 
később szállítja ki az ételt, Megrendelő a napi késedelmesen kiszállított adagszám nettó 
ellenértékeként meghatározott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő késedelmi kötbért 
jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

3.25. Amennyiben a Vállalkozó által szolgáltatott étel - neki felróható vagy az érdekkörében 
felmerülő okból, és általa elismerten-nem felel meg a jogszabályok rendelkezéseinek, vagy 
jelen szerződés feltételeinek, továbbá ha az adagszám nem megfelelő, Megrendelő a hibás 
teljesítésre tekintettel a hibás teljesítéssei érintett - nem megfelelő minőségű vagy 
mennyiségű - kiszállított adagszám nettó ellenértékeként meghatározott vállalkozói díj l O 
%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbértjogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

3.26. A jelen szerződés teljesítésére Vállalkozó köteles, a teljesítésben kizárólag a Vállalkozó 
közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megjelölt alvállalkozók vehetnek részt, a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben. Ettől eltérni kizárólag akkor 
lehet, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető az ajánlatban feltüntetett alvállalkozóval, és a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárult a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott feltételeknek 
megfelelő új alvállalkozó bevonásához 

3.27. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amelyek jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez 
szükségesek. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, 
információ, okirat rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának 
megtételével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a Vállalkozó tekintetében megállapított 
teljesítési határidő Megrendelő késedeimének időtartamával meghosszabbodik. 

3.28. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, úgy 
Vállalkozó 5.000.000 Ft meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 

4. A vállalkozói díj, fizetési feltételek 

4 .l. A Vállalkozót az óvodák, általános iskolák, és középiskolák, szociális ellátás és ny an 
napközis tábor közétkeztetési szolgáltatás ellenértékeként az alábbi ellenszolgáltatás illeti 
meg: 
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étkezési forma 
Óvoda 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 
felnőtt ebéd 
Altalános iskola al
só 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 
felnőtt ebéd 

nettó Ft/ada 
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Általános iskola fel-
ső 

tízórai 
ebéd 
uzsonna 
Nyári napközis tá-
bor 
tízórai + ebéd + 
uzsonna 
felnőtt ebéd 
Gimnázium 
ebéd 
felnőtt ebéd 
BARKA 
Gyermekek átmene-
ti otthona 
ebéd 
vacsora 
Idősek 

Házhozszállítás 

4.2. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti közétkeztetési feladatok és kapcsolódó szolgáltatások 
teljes körű, szerződésszerű elvégzéséért a fentiekben meghatározott vállalkozói díj illeti 
meg a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározott áfával emelt 
összegben. A V állalkazó által megajánlott nettó vállalkozói díj teljes körűen tartalmazza 
V állalkazónak a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költségét, így különösen, 
de nem kizárólagosan a nyersanyagok költségét, az ételek elkészítésével és szállításával 
kapcsolatos költségeket, az ételszállító edényzet biztosításának költségét, a rovar- és 
rágcsálóirtás költségét, az ételhulladék elszállításának költségét, a tűz-, munkabiztonság és 
vagyonvédelem biztosításának költségét. A közétkeztetési szolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges nyersanyagokat V állalkazó a saját költségén szerzi be, a jogszabály által 
meghatározott nyersanyag-norma figyelembe vételéveL A szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan ennek megfelelően V állalkazó Megrendelővel szemben semmilyen további 
díj-, vagy költségigényt nem érvényesíthet. Vállalkozó a diétás ételekért többlet- díjat, 
költséget nem jogosult felszámítani. 

4.3. Megrendelő előleget nem fizet. 
4.4. V állalkazó díjemelésre csak jogszabályváltozás esetén jogosult. 
4.5. A Megrendelő a vállalkozói díjat kéthetente utólag, intézményenkénti bontásban fizeti meg 

az aktuális adagszámokat tartalmazó szakmai teljesítés igazolás alapján. A számlát Vállalkozó 
ajánlatkérő intézményenként külön-külön köteles kiállítani azzal, hogy az általános iskolák és 
a gimnázium esetében egy számlát kell kiállítani az önkormányzat részére intézményenkénti 
(iskolánkénti) bontásban. Valamennyi számlának elkülönítetten tartalmaznia kell a leszállított 
ételek adagárának Vállalkozó ajánlata szerinti megbontását, azaz a nyersanyagnormát, az 
étkeztetésre eső árrést %-ban, a tálalókonyhák felújításának nettó költségét, valamint az áfa-t. 
A jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét Megrendelő a Kbt. 130.§ (1), 
(5), (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint teljesíti 
a V állalkazó számláján feltüntetett bankszámlára történő átutalással, a számla kézhezvételét 
követő 30 napon belül. A számla mellékletét képezi az időszak alatt készült szállítólevelek 
egy példánya. A leszállított adagszámokat a konyhai személyzet irányítója ellenőrzi. A 
minőségi és mennyiségi kifogás továbbítása a V állalkazó felé a konyhai személyzet 
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irányítójának feladata. A teljesítést Vállalkozó az adott intézmény vezetőjével - iskolák 
esetében az Önkormányzat képviselőjével -köteles igazoltatni. 

4.6. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett tevékenység ellenőrzésére. Megrendelő részéről 
az ellenőrzést a konyhai személyzet irányítój a által kijelölt személy végzi. 

4.7. A Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése soránakifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 36/ A.§-a hatálya alá esik. 

4. 8. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén V állalkazó t a Ptk. 6: 15 5.§ szerinti késedelmi 
kamat illeti meg. 

7. A szerződés időtartama, megszűnése 

7.1. A Felek a jelen szerződést 2015. március Ol. napjától kezdődően 2015. augusztus 31. 
napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. A határozott időtartam elteltével jelen 
szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik. 

7.2. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 
kétszeri felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy a V állalkazó jogosult a jelen szerződést 
felmondani, - a szolgáltatás speciális természetemiatt- a Megrendelő által kiírandó újabb 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig terjedő felmondási idővel. 

7.3. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen a következők: 
a. Vállalkozó a közétkeztetésre vonatkozó kötelezettség teljesítése keretében a 

szolgáltatást (akár egyetlen intézmény vonatkozásában) 3 napot meghaladóan 
folyamatosan nem teljesíti és ezt Megrendelő írásbeli felszólítását követően sem 
orvosolja a Megrendelő által meghatározott határidőn belül; 

b. Vállalkozó által a közétkeztetésre vonatkozó kötelezettség teljesítése keretében szállított 
étel a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően bizonyítottan ételmérgezést 
okoz; 

c. Vállalkozó ellen jogerős bírósági határozat alapján felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás indul; 

d. amennyiben egy hónapon belül háromszor a 3.24. pont szerinti késedelmi kötbérre okot 
adó körülmény áll fenn; 

e. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyét elveszíti, visszaadja; 
f. Vállalkozó tevékenységével, mulasztásával a Megrendelő jóhírnevét sérti vagy 

veszélyezteti. 

7.4. Szerződésszegés esetén a jelen szerződés megszűnik, az újabb közbeszerzési eljárás 
eredményes lefolytatásával, az annak eredményeként megkötendő szerződés 
hatálybalépésének napjával. 

- Megrendelő vagy V állalkazó jogutód nélküli megszűnésével; 
- ha a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik; 
- az arra jogosult [elmondásával; 
- ha a szerződést a bíróság megszünteti; 

7.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon- ha 
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a. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részese
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szer
vezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. §(l) bekezdés k) pontjában meghatározott fel
tételeknek. 

b. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet-
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ben, amely nem felel meg a Kbt 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feHé
teleknek. 
A jelen pont szerinti felmondás esetén a V állalkazó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés tel
jesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vál
lalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

7.7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdo
nosi szerkezetét V állalkazó a Megrendelő számára megismerhető vé teszi és a Kbt. 125. § 
(5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.8. Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható 
rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például vis maior eset, természeti katasztrófa, 
háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a jelen 
szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények 
fennállásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok várható 
időtartamáról a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, 
kamaráktól és egyéb szervektől származó - rendelkezésre álló - hivatalos igazolások 
egyidejű csatolásávaL 

7.9. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelnek. 
Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények fennállásának időtartama a l O napot 
meghaladja, úgy bármely fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 
nyilatkozatával - minden további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést 
felmondani azzal, hogy Vállalkozó a Megrendelő által kiírandó újabb közbeszerzési eljárás 
eredményes lefolytatásáig a közétkeztetési szolgáltatást folyamatosan biztosítani köteles. 

7.10. A szerződés határozott időtartam lejárta előtti megszűnése esetén Megrendelő a Vállalkozó 
által már leszállított, teljesítésigazolással igazolt ételmennyiség ellenértékének 
megtérítésére köteles. 

8. Egyéb rendelkezések 

8 .l. V állalkazó köteles a ki szállított ételekből mintát venni, és azt a mintavételtől számítva 72 
óráig hűtve megőrizni a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

8.2. A Felek a jelen szerződés tartalmának értelmezésére vonatkozóan elsődlegesen a jelen 
szerződést, a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a részvételi felhívást, az 
ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt, továbbá a Vállalkozó ajánlatát 
tekintik irányadónak Amennyiben a V állalkazó ajánlata az ajánlattételi felhívás és a 
dokumentációban foglaltaknál kedvezőbb elemeket tartalmaz a Megrendelő számára, 
ebben az esetben a Vállalkozó ajánlata az irányadó. 

8.3. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik 
ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 
gazdálkodó szervezet üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a 
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más 
információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő 
átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat -
időbeli korlátozás nélkül, ezen szerződés megszűnését követően is - bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A 
Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 
Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett 
alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére, továbbá a jelen szerződés szerinti 
titoktartási kötelezettséget a velük szerződő harmadik személy irányában is érvényesíteni. 
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8.4. Amennyiben Vállalkozó külfóldi adóilletőségű szervezetnek minősül, köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a V állalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

8.5. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 
feladat- és hatáskörüknek megfelelőerr a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján 
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik s részükre a jogszabály 
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

8.6. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést csak a Kbt. 132. §-a szerinti 
körülmények fennállása esetén módosíthatják, a szerződés módosítást a Felek kötelesek 
írásba foglalni. 

8.7. A Felek az esetleges vitás kérdéseket elsősorban egyeztető tárgyalások útján, békésen 
rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jelen szerződésből eredő jogviták elbírálására 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

8.8. Kapcsolattartás, értesítések 
8.9. Felek kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki: 
8.10. Megrendelő részéről: 
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név: ... 
beosztás: ... 

cím: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

Költségviselő részéről: 

név: ... 

cím: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

Vállalkozó részéről: 

név: 

beosztás: 

cím: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden 
változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 
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8.11. A szerződés tekintetében Megrendelő részéről jognyilatkozat-tételre a polgármester 
jogosult. 

8.12. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött 
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött 
üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az 
üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott, tértivevényes postai 
küldemény esetén tértivevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló 
szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, 
hogy hiba visszajelentés nem történt. 

8.13. Felek által postai úton megküldött jognyilatkozatot a kézbesítés napján kézbesítettnek, az 
abban foglalt jognyilatkozatot pedig közöltnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 
megtagadta. 
Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át ("nem 
kereste" jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének 
napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek, az abban közölt jognyilatkozatot pedig 
közöltnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot 
nem vette át ("elköltözött", vagy "címzett ismeretlen" jelzéssel érkezett vissza), az iratot a 
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 
kézbesítettnek, az abban közölt jognyilatkozatot pedig közöltnek kell tekinteni. Felek 
kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos 
okiratok (például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, vagy ajánlott, 
tértivevényes levél útjánjuttatják el a címzett részére. 

8.14. Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni s egymást 
minden, a teljesítést érintő, különösen az azt késleltető vagy akadályozó körülményről 
haladéktalanul tájékoztatni. 

8.15. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem 
eredményezi más szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti és 
szavatolja továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdasági 
társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban. 

8.16. Megrendelő jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetén hozzájárul ahhoz, hogy 
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse. Az 
Önkormányzat kötelezi magát, hogy Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre 
vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Vállalkozó részére 
kiállítja. 

8.17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 
rendeletei, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

8.18. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe -
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül - a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 
rendelkezés kerül. 

8.19. A jelen szerződést a felek felhatalmazott képviselői elolvasás és közös értelmezés után, 
mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 6 (hat) példányban 
aláírták. 

8.20. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi- Megrendelő példányához csatolva
a közbeszerzési eljárás iratanyaga, valamint a felek között 2014. január 10. napján azonos 
tárgyban létrejött vállalkozási szerződés. 

8.21. Jelen szerződés 2015. március Ol. napján lép hatályba. 
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Budapest, 

Megrendelő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Budapest 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

Alapdokumentumok 

Vállalkozó 
Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft. 

Süllős Gyuláné 
ügyvezető 

dr. Aziz-Malak N óra 
jogász 

l. alapdokumentum: Ajánlattételi és Ajánlattételi dokumentáció 
3. alapdokumentum: Vállalkozó, nyertes ajánlattevő ajánlata 

Mellékletek: 
l. melléklet: intézmények listája teljesítési helyek és szállítási időpontok 
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l. melléklet: 

Intézmények listája, teljesítési helyek és szállítási időpontok 

l. 1102 Budapest, Halom u. 7/b Bóbita Óvoda 

2. 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Csupa Csoda Óvoda 

3. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Gesztenye Óvoda 

4. ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a Gézengúz Óvoda 

5. 1103 Budapest, Kada u. 27-29. Gyermekek Háza Óvoda 

6. 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. Gyöngyike Óvoda 

7. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Hárslevelű Óvoda 

8. 1107 Budapest, Kékvirág u.5. Kékvirág Óvoda 

9. 1105 Budapest, Mádi u. 4-6. Kincskeresők Óvoda 

10. ll 04 Budapest, Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvoda 

ll. 1105 Budapest, Ászok u. 1-3. Mászóka Óvoda 

12. 1101 Budapest, Kőbányai u. 30. Mocorgó Óvoda 

13. 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. Bem József Ált. Iskola 

14. ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198. Fekete István Ált. Iskola 

15. ll 04 Budapest, Harmat u. 88. Harmat Ált. Iskola 

16. ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Ált. Isk. (Kápolna tér) 

17. ll O l Budapest, Üllői út 118. 
Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Taní-
tás i Nyelv ű Ált. Isk. (Üllői út) 

18. 1103 Budapest, Kada u. 27-29. Kada Mihály Ált. Iskola 

19. ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. Keresztury Dezső Ált. Iskola 

20. 1106 Budapes, Jászberényi u. 89. Kertvárosi Ált. Iskola 

21. 1107 Budapest, Gém u. 5-7. 
Komplex Ovoda, Alt. Isk. Készségfejlesztő 
Speciális Szakisk. és Szakszolg. I(özp. 

22. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
Széchenyi István Magyar-Német Két Taní-
tás i Nyelv ű Ált. Iskola 

23. ll 05 Budapest, Szent László tér l. Szent László Ált. Iskola 

24. 
ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor 

Szent László Gimnázium út 28-34. 

25. 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Szervátiusz Jenő Ált. Iskola 
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26. 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Köz-
pont 

27. Hárslevelű utca 17/a. 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Köz-
pont 

28. Román utca 4. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Köz-
pont 

29. Mádi utca 86. 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Köz-
pont 

30. Keresztúri utca 6/a. Bárka Kóöányai Humánszolgáltató Köz-
pont 

A fenti intézményekbe az alábbi időpontokban kell az ételt kiszállítani: 

SzALLírAsi IDŐPONTOK: 

Kiszállítás időpontja: 
tízórai: 6.30 és 7.30 között 
ebéd: l 0.30 és 11.30 között 
uzsonna: reggelivel együtt, kivéve a nagymennyiségű, hűtést igénylő élelmiszer esetében, ekkor az 
ebéddel együtt kell szállítani. 
vacsora: 16:00 óráig 
Ebéd házhozszállítás: ll és 13 óra között 
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona 
ebéd: ll és ll :30 között 
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NYILATKOZATMINT ÁK 
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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

l. Ajánlattevő 

Név: 
Székhely: 
Telefon: Fax: 
E-mail: 

2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

2. Ajánlattétel tárgya: Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 

szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn 
kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ részére 

3. Ajánlat: 

étkezési forma nettó Ft/adag 
Óvoda 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 
felnőtt ebéd 
Általános iskola al-
só 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 
felnőtt ebéd 
Általános iskola fel-
ső 

tízórai 
ebéd 
uzsonna 
Nyári napközis tá-
bor 
tízórai + ebéd + 
uzsonna 
felnőtt ebéd 
Gimnázium 
ebéd 
felnőtt ebéd 
BÁRKA 
Gyermekek átmene-
ti otthona 
ebéd 
vacsora 
Idősek 

Házhozszállítás 
Maximális szállítási perc 
idő percekben 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

30 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 



Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

3/ A. szám ú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT1 

Alulírott .......................................... , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajánlattevő 
megnevezése) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . (ajánlattevő székhelye),............ ... ... ... ... ... ... nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult, a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 
szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül 
a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

l. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (l) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának aláb
biakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2

: 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni 

2. Nyilatkozom a Kbt. 40§ (l) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a köz
beszerzés értékének l 0%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe 
venni, az alábbi százalékos arányban3

· 

A közbeszerzés értékének 10 %-át megha-
lad ó mértékben igénybe venni kívántalvál- Teljesítés aránya (%) 

lalkozó megnevezése 

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szerve
zet(ek)et kívánjuk igénybe venni4

: 

Az alkalmassági feltétel, 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet amelynek igazolásához a 

{név, cím) kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodik 

4. A Kbt. 60. §(3) és (5) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meg
határozott - általunk teljes körűerr megismert - dokumentumokon alapszik, a felhívás, doku
mentáció és tárgyalási jegyzőkönyv feltételeit maradéktalanul elfogadjuk. 

1 
Az ajánlat eredeti példányában az ajánlat aláírója által aláírt eredeti példányban benyújtandó 

2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
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A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket ma
radéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy aján
latunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig 
fenntartj uk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződés
tervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk 
D a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

.......................................... -vállalkozásnak5 minősül l 
D nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

ha tál y a alá 6. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

5 
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint- a megfelelő választ a jogszabály ren

delkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
6 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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3/B. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
az erőforrások rendelkezésre állásáról 

Alulírott .......................... , melyet képvisel: .............................. , mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §
ának (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy a" Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok 
kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül 
a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi 
erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai al
kalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás szerint.} 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
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( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3/C. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 55.§ (6) bekezdés szerint 

(csak alkalmasságot igazoló más szervezet igénybe vétele esetén kell kitölteni!) 
Alulírott .......................................... , mint a .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . (ajánlattevő 

megnevezése) ............................... (ajánlattevő székhelye), nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult ................. (tisztség megjelölése), a" Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok 
kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül 
a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor 
bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítés során 
ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja7

: 

Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése 
(név, székhely) 

Igénybevétel módja 

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználom, az alábbimódon vonom be a teljesítés során8

: 

Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése 
(név, székhely) 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

7 
A megfelelő rész kitöltendől 

8 . 
A megfelelő rész kitöltendől 
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A mód, ahogy a szerződés teljesítése során a 
szervezet szakmai tapasztalata bevonásra 

kerül 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 
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4. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

akizáró okok vonatkozásában 
Alulírott ........................................................................... , mint a( z) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. (székhely: 
......................................................................................... ) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő 
szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül 
a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 
vonatkozásában9

: 

I. 
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdésé
ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve a részünkre 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (l) bekez
désében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

II. 
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet10 

szabályozott tőzsdénjegyzik l szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy 11 

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjaszerint definiált va
lamennyi tényleges tulajdonosról12

: 

neve: , állandó lakóhelye: _________ 13 

vagy 

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti termé-

10 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
11 Megfelelő válasz aláhúzandó l 
!2 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 200 7. évi C XXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint 
tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2.§ (4) bekezdésben meghatározott módon- közvetve a szavazatijogok vagy a tulajdoni hányad 
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon 
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 8:2.§ (2) bekezdésben meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik" 

re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyJeti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

l. aki az alapítvány vagyon a legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető 
tisztségviselőj e; 

13 
Szükség eselén bővíthető! 
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szetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet tulajdonosának vezető tisztségviselője(i), 

aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg: 

vezető tisztségviselő: 14 
_______ , állandó lakóhelye: _________ 15 

IV. 
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő 
szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül 
a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetében vállalkozásunkkal szemben nem állnak 
fennaKbt-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő: 

Kbt. 56.§ (2) bekezdés: 
-amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes jogaszerint jogképes szervezet, amelynek tekinte
tében az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak 

A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkező jogi személy vagy személyes jogaszerint jogképes szervezet. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

B)* van több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társa-
ság- amelyet az alábbiakban nevezek meg: ...................... . 

a tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt. 
56. §(2) bekezdésében hivatkozott kizárófeltételek nem állnak fenn. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

14 
az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető 

tisztségviselője 
15 

Szükség es etén bővíthető! 
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
a 31012011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §(3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év 

legjelentősebb szolgáltatásairól, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról 

l. Alulírott................................................ mint a( z) ..................................... . 
(székhely: ............................................. ) ajánlattevő l közös ajánlattevő l alvállalkozó l az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet képviselője a "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a 
nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben az 
alábbi közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetési) szolgáltatásokat teljesítette: 

Szerződést kötő másik 
. Teljesítés 

fél 
ideje (időtar-

(neve, székhelye, refe-
tarna, -tól- szerződés tár-

renciát igazoló személy 
ig, év, hónap gya, megneve-

neve, telefonszáma e-
pontosság- z és e 

' gal) 
maii címe) 

és helye 

l ll 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

ll 

A teljesítés az 

Az ellenszól• 
előírásoknak 

gáltatás ösz-
és a szerző~ A saj~t telje-

szege (nettó désnek meg- sítés o/o-os 
felelően tör-

Ft) 
mértéke: 

té nt? 
(igen/nem) 

ll ll 

( cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

l 
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6. sz. melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott , mint a(z) 
(székhely: ajánlattevő cegJegyzésre jogosult képviselője 
ezennel meghatalmazom (szig.z.: ; szül.: ; an.: 
_____ ; lakcím: ), hogy a "Vállalkozási szerződés 
közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az 
iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére" tárgyban készített ajánlatunkat aláírásávallássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 

( meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 
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7. sz. melléklet 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY VAGY ALÁÍRÁS-MINTA 
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8. sz. melléklet 

KÖZJEGYZŐ ÁLTAL HITELESÍTETT NYILATKOZAT A KBT. 56.§ (l) BEKEZDÉS F) ÉS l) PONTJA SZE

RINTI KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
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FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MÁSOLATA 
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