193/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat
közétkeztetés biztosítása érdekében közbeszerzési pályázat kiírása
1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Közétkeztetés biztosítása Heves város
köznevelési intézményeiben” tárgyú közbeszerzési pályázatot ír ki a határozat mellékletét
képező ajánlattételi felhívás és a hozzátartozó dokumentációban foglalt tartalommal.
Felelős: Csáki Zsigmond polgármester
Határidő: 2013. november 15.
2. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
gyermekétkeztetés ellátására a Juventus-Panoráma Kft-vel kötött Szolgáltatási szerződést az 1.
pontban foglalt közbeszerzési pályázat lezárásáig hosszabbítsa meg.
Felelős: Csáki Zsigmond polgármester
Határidő: 2013. november 30.
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193/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat melléklete

AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Heves Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító:(ha ismert)
AK03073

Postai cím:
Erzsébet tér 2.
Város:
Heves

Postai irányítószám:
3360

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 36546155

Címzett:
Csáki Zsigmong
E-mail:
csaki.zsigmond@phheves.hu

Fax:
+36 36346461

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heves.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
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[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi részlegeik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[x] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.3) Fő tevékenység
[x] Általános közszolgáltatások
[ ] Honvédelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

[ ] Közjogi intézmény
[ ] Európai intézmény/ügynökség
vagy nemzetközi szervezet
[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, a nyertes
ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel

[x] Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
17
A szolgáltatási kategóriákat
lásd a C1. mellékletben

[ ] Ezek
kombinációja

A teljesítés helye:
Heves
NUTS-kód HU312
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
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[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
száma

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

vagy
(adott esetben), maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy
évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 55500000-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [ ] igen [x] nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet
szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott
esetben)
Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben 987 adag/nap
mennyiségben, mely +20% mértékben változhat.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható [ ] igen [ ] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén
(amennyiben a késés az előírt időponthoz képest a 30 percet eléri vagy meghaladja)
késedelmes szállítási alkalmanként, a késedelmi kötbér mértéke: az adag nettó
egységárának 20%-a szorozva a késedelmesen szállított adagok számával.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő
mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a szerződésben vállalt
kötelezettségeknek nem megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbért a
hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának %-ában kell megadni, melyet
ajánlatkérő bírálati szempontként értékel;
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított éves ellenszolgáltatás 15%a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag,
gyűjtőszámla ellenében havonta, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdés szerint átutalással, forintban
(HUF) teljesíti a számla kézhezvételét követő 8 napon belül fizeti meg. A benyújtott számla
ellenértékét az ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. A nyertes ajánlattevő a számlákat
havi rendszerességgel köteles kiállítani. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről
szóló törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy: (adott esetben)
Közös ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg
gazdasági társaság létrehozását (projekttársaság) a Kbt. 27.§ rendelkezései szerint. A közös
ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemes
felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet.
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (50. § (3) bek.)
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói
engedélyről
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és
forgalomba-hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről
57/2004.(IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszer könyv nemzeti termékleírásokat
6

tartalmazó kötelező előírásokról
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és –
értékesítés feltételeiről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
Az országos tiszti-főorvos 1/2011. utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozásegészségügyi ellenőrzési szempontokról (Egészségügyi Közlöny 2011./17. szám, 2011.
szeptember 6.)
Az országos tiszti-főorvos ajánlása a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési
ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára.

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
- Ajánlattevő esetében:
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.-6., és 8. §-a, illetve 11. §-a szerint kell igazolni,
hogy az ajánlattevő nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
- Alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében:
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint jogosult eljárni ajánlatkérő, hogy az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem áll
az
ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi - Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja,
valamint a 310/2011. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti - útmutatókra (elérhető:
www.kozbeszerzes.hu):
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési
Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.05.23.).
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- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.).
Ajánlatkérő jelen felhívás feladását követően keletkezett nyilatkozatok benyújtását írja elő
ajánlattevők számára.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(adott esetben)

1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevő csatolja valamennyi
pénzforgalmi számlája tekintetében a
pénzügyi intézménytől származó az eljárást
megindító felhívás feladása napjánál nem
régebbi nyilatkozatát, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak, az
alábbi tartalommal:
- bankszámlaszám,
- a számlán a felhívás feladását megelőző
egy évben volt-e 30 napnál hosszabb idejű
sorban állás.

Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az
ajánlattevőt ha:

2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti utolsó
három lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámolójából a mérleget és
eredménykimutatást (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét).
Amennyiben a beszámolók megtalálhatók
a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon,
ajánlattevő ajánlatában ezt közölje, és
ebben az esetben a beszámolók becsatolása
az ajánlatba nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az előírt beszámolókkal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését,
alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján
kell igazolni.

1. bármelyik pénzforgalmi számláján az
eljárást megindító felhívás feladását
megelőző egy évben 30 napot meghaladó
sorban állás fordult elő;
2. az üzleti tevékenységének eredménye az
elmúlt három lezárt üzleti év közül bármelyik
évben negatív.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §
(2) bekezdés esetében amennyiben az
ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolókkal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az ajánlattevő
alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából – közétkeztetési
szolgáltatásból – származó árbevétele nem
érte el a nettó 80.000.000,- Ft-ot;
3. az előző 3 évben (2010-2012) a teljes nettó
árbevétele nem érte el évenként a nettó 150
millió forintot, valamint ha a közbeszerzés
tárgya (közétkeztetés) szerinti nettó
árbevétele nem érte el évenként a nettó 100
millió forintot;
4. nem rendelkezik legalább 50 millió Ft/év
és 10 millió Ft/kár összegű
felelősségbiztosítással.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a
Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az
ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
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3. Kr. 14.§ (1) bek. c) pont alapján
ajánlattevő csatolja az előző 3 üzleti év
(2010-2012) teljes és közbeszerzés tárgya
(közétkeztetés) szerinti nettó árbevételéről
szóló nyilatkozatát (attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a tevékenységét, amennyiben
ezek az árbevétel adatok rendelkezésre
állnak).

Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet, és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontja szerinti azon
alkalmassági követelményt, melyek igazolása
érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik, valamint a Kbt.
55. § (6) bekezdése szerinti jogcímet.

4. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d)
pontja alapján a közbeszerzés tárgya
szerinti (közétkeztetési szolgáltatások)
szakmai felelősségbiztosításának
fennállásáról szóló igazolását egyszerű
másolatban (kötvény vagy biztosító
társaság által kiállított fedezetigazolás).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(adott esetben)

1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlati felhívás feladását megelőző 3
évben befejezett, a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó referenciáit a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében
meghatározott formában igazolva. A
dokumentumnak (referencianyilatkozat
vagy referenciaigazolás) ki kell térnie
legalább a teljesítés idejére, a szerződést
kötő másik fél megnevezésére, a
szolgáltatás tárgyára, az ellenszolgáltatás
összegére, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. A
referencianyilatkozatból vagy
referenciaigazolásból minden alkalmassági
feltétel teljesülésének ki kell derülnie.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik:

2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés d) pontja alapján
azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezését,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.

1/a. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
évben legalább 1 db (egy szerződés keretében
megvalósuló), minimum 36 hónapon át
folyamatosan oktatási intézmény részére
teljesített közétkeztetési szolgáltatás
biztosítását igazoló, legalább napi 800 adag
referenciával (tanítási napra vetített);
1/b. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
évben minimum 36 hónapon át folyamatosan,
saját üzemeltetésű konyhában teljesített,
átlagosan összesen napi 2500 adag és
összesen nettó 80 millió/év ellenszolgáltatást
tartalmazó referenciával (tanítási napra
vetített);
2. legalább 2 fő közétkeztetés területén
eltöltött minimum 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező élelmezésvezető
szakemberrel, 1 fő közétkeztetés területén
eltöltött minimum 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező higiénikus
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Csatolandó dokumentumok:
A teljesítésbe bevonandó szakemberek
megnevezése, végzettségüknek,
képzettségüknek ismertetése az alábbiak
szerint:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére
vonatkozó nyilatkozat, pontosan
megjelölve, hogy melyik szakember
melyik alkalmassági feltételnek való
megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy
annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt
feltételek megléte egyértelműen
megállapítható legyen;
- a végzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolatban.
3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetve műszaki felszereltség
ismertetését.
Csatolandó dokumentumok:
- a szállítójárművekre forgalmi engedélyek
másolatai.
4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés f) pontja alapján az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó érvényes, a minőség
biztosítására vonatkozó tanúsítványa
egyszerű másolatát vagy a minőség
biztosítása és élelmiszer minőségének
biztosítása érdekében tett intézkedései
leírását a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint.

szakemberrel, 10 fő közétkeztetés területén
eltöltött minimum 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező szakács végzettségű
szakemberrel, 1 fő közétkeztetés területén
eltöltött minimum 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező cukrász végzettségű
szakemberrel, 10 fő közétkeztetés területén
eltöltött minimum 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező konyhalánnyal, 3 fő
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
gépkocsivezetővel;
3. a kiszállítást biztosító legalább 6 db
szállítójárművel, melyek közül 4 db 3,5
tonnás és 2 db 1 tonnás, valamint legalább 2
db személygépjárművel, melyek legalább 7
fő szállítására alkalmasak;
4. közétkeztetési szolgáltatás végzésére is
kiterjedő érvényes HACCP vagy ezzel
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítása érdekében tett
intézkedései leírásával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a
Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az
ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet, és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontja szerinti azon
alkalmassági követelményt, melyek igazolása
érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik, valamint a
Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti jogcímet.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ]
nem
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(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét [x] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
[ ] Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes
típusai esetében) [ ] igen [ ] nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)
[ ] Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
[ ] Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
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Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát [ ] igen [ ] nem

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve
az ismertetőben meghatározott részszempontok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Részszempont
Ajánlati ár (nettó Ft/fő/nap)
négyszeri bölcsődei étkeztetés
háromszori óvodai étkeztetés
háromszori iskolai étkeztetés
kétszeri iskolai étkeztetés
egyszeri iskolai étkeztetés
egyszeri munkahelyi étkeztetés
Ártartás mértéke napokban
Hibás teljesítési kötbér (a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó
szolgáltatási díjának %-ában)
Ajánlatkérő székhelyéhez legközelebb található ajánlattevői főzőkonyha
távolsága (km)
Étkezési utalvány elfogadása (igen/nem)

Súlyszám
75
75
75
75
75
75
15
10
50
10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
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IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: [ ] igen [x]
nem
(igen válasz esetén)
[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/01/10 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 127000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció bruttó ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet
köteles megfizetni az ajánaltkérő 11739047-15379683 számú számlájára történő
befizetéssel.
A dokumentáció e-mailben érkező írásbeli kérelemre elektronikusan kerül megküldésre
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése
irányadó. A szerződéskötés feltétele a dokumentáció vételárának megfizetése.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/01/10 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi
jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
[ ] Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/01/10 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00
(adott esetben) Hely: A.III melléklet szerint
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk (adott esetben)
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésére,
a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára.
Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
2) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére,
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni (Kbt. 54. §). Ezen tájékozódási kötelezettség teljesítéséről ajánlattevőknek
nyilatkozatot kell becsatolniuk.
3) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek a jelen felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania:
• az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen;
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni.
• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• az ajánlatot zárt csomagolásban 1 eredeti példányban, valamint 1 db, az eredeti példányról
készített elektronikus adathordozón kizárólag pdf formátumban (cd lemez) kell benyújtani.
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Ajánlattevő ajánlatát önkéntes alapon további 2 db másolati példányban is benyújthatja.
Amennyiben ajánlattevő ajánlatát 2 db másolati példányban is benyújtja, abban az esetben
az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolati” példány megjelölést.
Eltérés esetén az „Eredeti” példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó
csomagoláson fel kell tüntetni: „Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési
intézményeiben” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
• az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
4) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
5) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásába bevont
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás
mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által
felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is.
6)Amennyiben ajánlattevőre vonatkozóan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7) Az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő főzőkonyhája működési engedélyének másolata.
8) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja.
9) A dokumentáció teljes egészében elektronikus úton kerül átadásra. A dokumentációt a
konya.ugyved@upcmail.hu e-mail címre küldött levélben kell kérni. A dokumentáció
másra át nem ruházható.
10) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a
meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
11) Az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Az 1., 2., 3. és 5. részszempontok esetében ajánlatkérő az ajánlatokat a Közbeszerzési
Hatóság „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)
útmutatója alapján az alábbiak szerint értékeli:
1. részszempont esetén: az ajánlás III.A pont 1.ba) alpontjában meghatározott fordított
arányosítás módszere
2., 3. és 5. részszempont esetén: az ajánlás III.A pont 1. bb) pontjában meghatározott
egyenes arányosítás módszere
4. részszempont esetén: ajánlatkérő az alábbi pontozást alkalmazza:
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- 0-25 km: 100 pont
- 26-50 km: 50 pont
- 51- km: 1 pont
12) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbbak.
13) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
14) Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződés),
amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos nyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.
15) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli, azt semmilyen jogcímen nem
háríthatja át ajánlatkérőre.
16) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
17) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a megrendelés módosításának
határidejéről.
18) Ajánlatkérő az új gazdasági szereplők részére nem biztosít hiánypótlási lehetőséget a
Kbt 67. § (5) bekezdés alapján.
19) Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek a nyilatkozatokat, illetve az igazolásokat
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani
20) ) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
21) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő
saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
22) Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen
nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban
jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében
az idegen nyelvű irattal együtt az iratnak a felelős magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a fordítása és az eredeti nyelvű dokumentum
tartalmi egyezőségéről
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
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Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén
a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Dr. Kónya Tamás

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2.
Város:

Postai irányítószám:

Ország:
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Eger

3300

Kapcsolattartási pont(ok):

HU
Telefon:
+36 36426386

Címzett:
Dr. Kónya Tamás
E-mail:
konya.ugyved@upcmail.hu

Fax:

Internetcím (URL): www.drkonya.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők
Hivatalos név:
Dr. Kónya Tamás

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2.
Város:
Eger

Postai irányítószám:
3300

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 36426386

Címzett:
Dr. Kónya Tamás
E-mail:
konya.ugyved@upcmail.hu

Fax:

Internetcím (URL): www.drkonya.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell
benyújtani
Hivatalos név:
Dr. Kónya Tamás

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2.
Város:
Eger

Postai irányítószám:
3300

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 36426386

Címzett:
Dr. Kónya Tamás
E-mail:
konya.ugyved@upcmail.hu

Fax:
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Internetcím (URL): www.drkonya.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Nemzeti azonosító (ha ismert):

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------C1. MELLÉKLET
ÁLTALÁNOS BESZERZÉS
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória
száma [ 1 ]
1
2

Tárgy
Karbantartási és javítási szolgáltatások
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel
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végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai
küldemények szállítását
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
Távközlési szolgáltatások
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki
vizsgálati és elemző szolgáltatások
Reklámszolgáltatások
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Kategória száma
[7]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tárgy
Szállodai és éttermi szolgáltatások
Vasúti szállítási szolgáltatások
Vízi szállítási szolgáltatások
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
Jogi szolgáltatások
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott
járművel végzett szolgáltatásokat
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével
vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet
(szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb
ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő
megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az
20

adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés
megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak
eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját
vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal
kapcsolatos szerződéseket.
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DOKUMENTÁCIÓ
„Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési
intézményeiben”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
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Tisztelt Ajánlattevő!
A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a Kbt.
előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő
összeállításához. A dokumentáció elkészítésének általunk nem titkolt célja többek között az
is: szeretnénk elérni, hogy ajánlati felhívásunkra érvényes ajánlatot kapjunk.
Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlatának összeállításához
elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb
dokumentumokat tartalmazza. A kért sorrendet kérjük, hogy ajánlatának összeállításakor
is szíveskedjék betartani oly módon, hogy nem kell az ajánlatban elhelyezni azokat a
dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban az ajánlattevő, illetve bármilyen
minősítésű alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető.
Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat a csatolt
dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni szíveskedjék.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar. Ez azt jelenti, hogy
a kötelező magyar nyelvre vonatkozó előírást minden olyan dokumentum esetében is be kell
tartani, amelyet akár ajánlattevő, alvállalkozója, valamint a gazdasági szereplő esetében
bármilyen okból önkéntesen csatol.
Kérem, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a
dokumentációban leírtakat.
E kérésünk teljesítése mindkettőnk jól felfogott érdeke, hiszen:
Önnek - mint ajánlattevőnek - megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti
ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt-ben, az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumokat;
nekünk - mint ajánlatkérőnek - pedig nagymértékben segítséget nyújt ezáltal ajánlata bontáskori és azt követő - alaki, formai és tartalmi szempontok szerinti felülvizsgálatánál,
tehát végső fokon az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott
feltételeknek való megfelelésének meghatározásához.
Felhívjuk a figyelmét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 28. § (1)
bekezdésének előírásaira.
Az ajánlattevők benyújtott ajánlatainak értékelése a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja szerint
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával történik.
Tájékoztatjuk az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 4. § 10-11. pontja szerinti körülmények fennállása
esetén a 4-10. számú csatolt dokumentumok hamis nyilatkozatnak minősülnek.
A jelen dokumentáció az eljárást megindító felhívás alapján készült.
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen dokumentáció
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására
vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az eljárást megindító
felhívás rendelkezései az irányadóak.
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Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:
Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62.
tel.: 36/341-832
fax: 36/341-910
honlap: www.antsz.hu
Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége;
3300 Eger, Szarvas tér 1
Postacím: 3301 Eger, Pf. 66
tel.: 36/511-960
fax: 36/511-971
honlap: www.ommf.gov.hu
Miskolci Bányakapitányság
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 31
tel.: 46/503-740
fax: 46/503-741
honlap: www.mbfh.hu
Bízom abban, hogy a Kbt., az ajánlati felhívásunk és a dokumentáció együttesen elegendő
útmutatást nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához.

Heves, 2013. november

Tisztelettel:
Csáki Zsigmond
polgármester
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A szakmai és műszaki leírás
Heves Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.)
rendelkezései alapján eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény adott fel az EU
Hivatalos lapja részére uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás megindítása
céljából.
Az eljárás tárgya
Heves város közétkeztetésének biztosítása 2014. 02. 01 . napjától 2019.01.31. napjáig.
Az ajánlattétel költségei, ajánlati biztosíték
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő semmiképpen sem kötelezhető a felmerülő költségek részben vagy egészben
történő megtérítésére.
Teljesítési határidő
A közétkeztetés ellátásának időtartama: 2014. 02.01 . napjától 2019.01.31. napjáig.
Vállalkozói díj, fizetési feltételek
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag,
gyűjtőszámla ellenében havonta, a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdése szerint átutalással, forintban
(HUF) teljesíti a számla kézhezvételét követő 8 napon belül fizeti meg. A benyújtott számla
ellenértékét az ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. A nyertes ajánlattevő a számlákat
havi rendszerességgel köteles kiállítani. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről
szóló törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Műszaki információk
A településen a szolgáltatást igénybevevők jelenlegi létszámát és a napi adagokat az alábbi
táblázatban szerepeltetjük, melyek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő ezen adatoktól ±20%-kal
eltérhet:
INTÉZMÉNY
Bölcsőde (1 intézmény)

ÉTKEZŐK
27 fő gyermek

Óvoda (1 intézmény 3 350 fő gyermek
telephellyel)
9 fő felnőtt
Általános iskolák
514 fő gyermek
(2 intézmény összesen 3 33 fő gyermek
telephellyel)
54 fő gyermek

NAPI ÉTKEZÉSEK
négyszer (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna)
háromszor (tízórai, ebéd, uzsonna)
egyszer (ebéd)
háromszor (tízórai, ebéd, uzsonna)
kétszeri (tízórai, ebéd)
egyszeri (ebéd)

Konyhák címei:
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-

Arany János úti Óvoda Főzőkonyha: 3360 Heves, Arany J. u. 36/a.
Körzeti Általános Iskola Főzőkonyha: 3360 Heves, Gyöngyösi u. 50-52.
Hevesi József Általános Iskola Befejezőkonyha: 3360 Heves, Fő út 16.
Kempelen Farkas Tálalókonyha: 3360 Heves, Hunyadi u. 24.
Csodavár Óvoda (nincs tálalókonyha): 3360 Heves, Alkotmány u. 40.
Kerekerdő Óvoda (nincs tálalókonyha): 3360 Heves, Gyöngyösi u. 75.

Ajánlatkérő jelenleg nem lát el szociális étkeztetési feladatokat.
Az ételek szolgáltatásának időpontja:
-

reggeli: 8.15 óráig
tízórai: 9.00 óráig
ebéd: 11.45 óráig
uzsonna: 14.30 óráig

Ajánlattevő a fent meghatározott mennyiségű szolgáltatást köteles I. osztályú minőségben, a
vonatkozó élelmezésügyi jogszabályok és rendelkezések figyelembevételével teljesíteni
ajánlatkérő saját konyhájában.
Az ételhulladékot - mivel az veszélyes hulladék - ajánlattevőnek biztonságosan el kell
szállítania ártalmatlanító helyre. Ezt a feladatot is kalkulálni kell a megajánlott ételek árában.
A szolgáltatási árba ajánlattevő minden költséget köteles belekalkulálni, tehát a szolgáltatási
árba a munkadíjat, valamint minden egyéb rezsiköltséget köteles beleszámítani ajánlattevő.
Ajánlattevő köteles gondoskodni a közüzemi költségek megfizetéséről, melyet az
önkormányzat továbbszámláz a nyertes ajánlattevő felé.
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződésben a főzőkonyha
vonatkozásában bérleti díjat nem kíván felszámolni.
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződésben a vállalkozó
meghatározott kötelezettségeinek hibás teljesítése esetére kötbért kíván szerepeltetni, mint
szerződést biztosító mellékkötelezettséget.
A teljesítés során minden egyes alkalomra vonatkozóan érvényesíthető tehát a kötbér, azaz
alkalmanként.
Ajánlattevőnek meg kell jelölnie a megrendelés módosításának határidejét. A módosításra
az aktuális nap előtti nap délelőtt 9 óráját minden ajánlattevőnek vállalnia kell.
Az étkezés napjai mindegyik étlap esetében: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek.
Az étlapoknak meg kell felelniük a korszerű és egészséges táplálkozás kritériumainak, az
idényjellegnek, illetve az adott korosztály életkori sajátosságainak!
A pénzügyi adatokat magyar forintban (HUF) kell megadni.
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Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a konyhatechnikai eszközök bérlésére 2018-ig
szerződéssel rendelkezik, mely bérleti díj átvállalását írja elő. A bérleti díj jelenlegi összege
447.810,-Ft/hó, mely évente az infláció mértékével emelkedik.
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a jelenlegi szolgáltató részére a számlával
igazolt tárgyi eszköz javítások költségét meg kell téríteni a szerződéskötést követő 15 napon
belül, melynek összege bruttó 398.707,-Ft.
A főzőkonyhán dolgozó alábbi alkalmazottakat a nyertes ajánlattevőnek jogfolytonosan
tovább kell foglalkoztatnia:
Név

Munkakör

Ádám Sándor
Gépkocsivezető
Balog Józsefné
Konyhalány
Balogh Istvánné
Konyhalány
Barta Miklósné
Konyhalány
Bálint Istvánné
Konyhalány
Bótáné Gyurkó
Ildikó
Konyhalány
Faragó Józsefné
Konyhalány
Grimpinyi Rudolfné
Konyhalány
Juhász Lászlóné
Szakács
Juhász Mihályné
Szakács
Kőműves Jánosné
Konyhalány
Lajkó Károlyné
Szakács
Ollári Gáborné
Konyhalány
Perlakiné Oláh
Krisztina
Konyhalány
Szabó Jánosné
Élelmezésvezető
Szegedi Györgyné
Konyhalány
Szombati Istvánné
Konyhalány
Tóth Ferencné
Konyhalány
Tóth József
Gépkocsivezető

Határozott idejű
Munkaidő Besorolási Belépés
(óra)
bér
időpontja munkaszerződés
8
8
8
4
8

114000
98000
98000
48000
98000

2013.09.16
2013.10.21
2013.09.02
2013.09.02
2013.10.21

2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31

8
8
8
8
8
4
8
8

98000
98000
98000
114000
114000
48000
114000
98000

2013.09.02
2013.09.02
2013.09.02
2013.10.21
2013.10.17
2013.09.16
2013.10.17
2013.09.02

2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31

8
8
4
8
8
8

98000
114000
48000
98000
98000
114000

2013.09.02
2013.10.21
2013.09.16
2013.09.02
2013.09.16
2013.09.02

2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az alábbi, jelenleg nem önkormányzati
fenntartásban lévő intézmények fenntartását vissza kívánja venni, melyek ezt követően a
közbeszerzés részévé válhatnak:
-

Gondozási Központ: 106 fő szociális étkező részére napi egyszeri étkezés (ebéd), a
gondozónők szállítják
Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona (főzőkonyhával rendelkezik):
143 fő ellátott
Fehér Hárs Idősek Otthona: 45 fő ellátott

Jelenleg nem önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, melyek esetében igény lehet a
szolgáltatás igénybevételére (közbeszerzésen kívül):
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-

-

óvoda: 40 fő gyermek részére napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), 6 fő
felnőtt részére napi egyszeri étkezés (ebéd)
általános iskola: 320 fő gyermek részére napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna), 5 fő gyermek részére napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd), 7 fő gyermek
részére napi egyszeri étkezés (ebéd), 6 fő gyermek részére napi kétszeri étkezés (ebéd,
uzsonna), 15 fő felnőtt részére napi egyszeri étkezés (ebéd)
középiskola (főzőkonyhával rendelkezik): 150 fő gyermek részére napi egyszeri
étkezés (ebéd), 25 fő felnőtt részére napi egyszeri étkezés (ebéd)
kollégium: 50 fő gyermek részére napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora), 1
fő felnőtt részére napi egyszeri étkezés (vacsora)
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KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
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1. számú dokumentum
TARTALOMJEGYZÉK

MEGNEVEZÉS

OLDAL

Felolvasólap
Megállapodás közös ajánlattételről
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdései tekintetében (ajánlattevőként)
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdése tekintetében (alvállalkozóként)
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdése tekintetében (gazdasági szereplőként)
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, valamint 56. § (2)
bekezdése tekintetében
Nyilatkozat pénzintézetekről
Pénzintézeti igazolások
Mérleg és eredménykimutatás (utolsó három lezárt üzleti évi)
Nyilatkozat árbevételről (2010-2012. évi)
Felelősségbiztosítási kötvény
Referenciamunkák bemutatása (az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évi)
Referenciaigazolások
Szakemberek bemutatása
Nyilatkozat eszközökről
HACCP tanúsítvány
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés tekintetében
Főzőkonyha működési engedélye
Nyilatkozat megrendelés módosításának határidejéről
Vállalkozási szerződés (tervezet)

30

2. számú dokumentum
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő1
neve (megnevezése): ………………………………………………………………………..
székhelyének címe: …………………………………………………………………………
cégjegyzékszáma: …………………………………………………………………………...
adószáma: …………………………………………………………………………………...
kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………
telefonszáma: ……………………………………………………………………………….
faxszáma: …………………………………………………………………………………...
e-mail címe: …………………………………………………………………………………
A közbeszerzés tárgya: Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben
1. Ajánlati ár (nettó Ft/fő/nap)
- négyszeri bölcsődei étkeztetés: …………………………………………………..
- háromszori óvodai étkeztetés: ……………………………………………………
- háromszori iskolai étkeztetés: ……………………………………………………
- kétszeri iskolai étkeztetés: ………………………………………………………
- egyszeri iskolai étkeztetés: ………………………………………………………
- egyszeri munkahelyi étkeztetés: …………………………………………………
2. Ártartás mértéke napokban: ……………………………………………………………
3. Hibás teljesítési kötbér
(a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának %-ában): …………..
4. Ajánlatkérő székhelyéhez legközelebb található
ajánlattevői főzőkonyha távolsága (km): ……………………………………………….
5. Étkezési utalvány elfogadása (igen/nem): ………………………………………………
dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő vonatkozásában szükséges kitölteni!
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3. számú dokumentum
MEGÁLLAPODÁS1
közös ajánlattételről
Heves Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé „Közétkeztetés biztosítása
Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában.
A ……………………………….. (CÉGNÉV, SZÉKHELY) ………..………………..…,
a ……………………………….. (cégnév, székhely) ………..……………………
valamint a………………………………...(cégnév, székhely) ..………………………….
a Kbt. 25. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
A Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal
elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk - az alábbiak szerint teljesítjük:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/fő/nap)
- négyszeri bölcsődei étkeztetés: …………………………………………………..
- háromszori óvodai étkeztetés: ……………………………………………………
- háromszori iskolai étkeztetés: ……………………………………………………
- kétszeri iskolai étkeztetés: ………………………………………………………
- egyszeri iskolai étkeztetés: ………………………………………………………
- egyszeri munkahelyi étkeztetés: …………………………………………………
2. Ártartás mértéke napokban: ……………………………………………………………
3. Hibás teljesítési kötbér
(a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának %-ában): …………..
4. Ajánlatkérő székhelyéhez legközelebb található
ajánlattevői főzőkonyha távolsága (km): ……………………………………………….
5.
6. Étkezési utalvány elfogadása (igen/nem): ………………………………………………
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337. §-ában és 338. §-ában
foglaltak az irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a
………………………………….
(cégnév,
székhely)
………………….……
(név)
……………………………….. teljes jogkörrel jogosult.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses
feladataink teljesítésekor - mint közös ajánlattevőket - együttes és egyetemleges felelősség
terhel.
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezt a dokumentumot az ajánlathoz abban az esetben kell kitöltve csatolni, amennyiben két vagy több ajánlattevő a Kbt. 25. §-ának
megfelelően közös ajánlatot tesz. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt és képviseletre jogosultat meg kell nevezni.
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A teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a …………………………. Bank
által vezetett ………………………………….… számú számlára utalni szíveskedjenek.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak
szerint osztjuk fel:
„A. cég” feladatkörében
1. .……………………
2. ……………………

„B. cég” feladatkörében
1. ……………………
2. ……………………

„C. cég” feladatkörében
1. ……………………
2. ……………………

dátum

______________________________
cégszerű aláírás

____________________________
cégszerű aláírás

______________________________
cégszerű aláírás
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4. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései tekintetében
Alulírott …………………………….. - mint a ………………………………….. ajánlattevő
kötelezettségvállalásra jogosultja - kijelentem, hogy Heves Város Önkormányzata által
„Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásában meghatározott követelményeket
megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Nyertességünk esetén a szerződést ajánlatkérővel megkötjük és az alábbiak szerint teljesítjük:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/fő/nap)
- négyszeri bölcsődei étkeztetés: …………………………………………………..
- háromszori óvodai étkeztetés: ……………………………………………………
- háromszori iskolai étkeztetés: ……………………………………………………
- kétszeri iskolai étkeztetés: ………………………………………………………
- egyszeri iskolai étkeztetés: ………………………………………………………
- egyszeri munkahelyi étkeztetés: …………………………………………………
2. Ártartás mértéke napokban: ……………………………………………………………
3. Hibás teljesítési kötbér
(a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának %-ában): …………..
4. Ajánlatkérő székhelyéhez legközelebb található
ajánlattevői főzőkonyha távolsága (km): ……………………………………………….
5. Étkezési utalvány elfogadása (igen/nem): ………………………………………………
Nyilatkozom továbbá, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint
- mikrovállalkozás*
- kisvállalkozás*
- középvállalkozás*
- nem tartozik a törvény hatálya alá*
dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég
vezetőjének kell aláírnia!
* A nem kívánt rész törlendő!
** A nem kívánt rész törlendő!
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5. számú dokumentum
NYILATKOZAT
A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében
(a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében )
Alulírott ……………………………………… - mint a ……………………………………….
cégjegyzésre jogosult képviselője - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyban indított közbeszerzési
eljárásban ezennel akként
a)
Alulírott
…………………………………….,
mint
a(z)
………………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a ……………………………………………………….
ajánlattevő

(cég

megnevezése)

mint

a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben alvállalkozóval nem fog szerződést kötni.

b)
Alulírott
…………………………………….,
mint
a(z)
………………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a ………………………………………………………
ajánlattevő

(cég

megnevezése)

mint

a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben alvállalkozóval kíván szerződést kötni, az
alábbiak szerint:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni
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Nyilatkozom arról a Kbt. 40 § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk
igénybe venni, az alábbi százalékos arányban:
A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
megnevezése

Teljesítés aránya (%)

Kelt: ……………………………

……………………………
cégszerű aláírás

6. számú dokumentum
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NYILATKOZAT1
a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében
Alulírott …………………………….. - mint a …………………………………..
kötelezettségvállalásra jogosultja - kijelentem, hogy Heves Város Önkormányzata által
„Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam
képviselt társaság által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni.
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7. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdései tekintetében
(ajánlattevőként)
Alulírott ……………………………….. - mint a ……………………………………….
kötelezettségvállalásra jogosultja - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban
megjelölt kizáró okok hatálya alá, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült;
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön
tartalmaznia kell.
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i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési
késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt két éven
belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat
megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve),
mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne
a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem
megismerhető.
Nyilatkozom továbbá, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá,
mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági
szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik,
akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka)
pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
dátum

___________________________
cégszerű aláírás
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8. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 56. § (1) bekezdése tekintetében
(alvállalkozóként)
Alulírott ……………………………….. - mint a ……………………………………….
kötelezettségvállalásra jogosultja - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban
megjelölt kizáró okok hatálya alá, mely szerint nem lehet alvállalkozó, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült;
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot valamennyi alvállalkozóra vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön tartalmaznia kell.
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i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési
késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt két éven
belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat
megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve),
mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne
a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem
megismerhető.
dátum

___________________________
cégszerű aláírás
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9. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 56. § (1) bekezdése tekintetében
(gazdasági szereplőként)
Alulírott ……………………………….. - mint a ……………………………………….
kötelezettségvállalásra jogosultja - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban
megjelölt kizáró okok hatálya alá, mely szerint nem lehet gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült;
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot valamennyi, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan az ajánlatnak külön-külön
tartalmaznia kell.
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i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési
késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt két éven
belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat
megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve),
mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne
a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem
megismerhető.
dátum

___________________________
cégszerű aláírás
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10. számú dokumentum
NYILATKOZAT
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja,
valamint 56. § (2) bekezdése tekintetében
Alulírott …………………………… - mint a …………………………. ajánlattevő
kötelezettségvállalásra jogosultja - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján akként nyilatkozom, hogy
- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
VAGY
- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek1
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén: a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatása2:
NÉV

ÁLLANDÓ LAKÓHELY

TULAJDONI
ARÁNY (%)

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen: ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata3
Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan alábbiak szerint4:
nincsen olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely
az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik
VAGY
van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik
ezen szervezet megnevezése: ………………………………………….5
Ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.
dátum
____________________________
cégszerű aláírás
Megfelelő aláhúzandó!
Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő!
Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő!
4
Megfelelő aláhúzandó!
5
Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő!
1
2
3
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11. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
számlavezető pénzintézetekről
Alulírott …………………………………. - mint a ………………………………….
cégjegyzésre jogosult képviselője - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban ezennel akként

nyilatkozom,
hogy az ajánlathoz csatoltam valamennyi pénzforgalmi számlámat kezelő pénzintézet
nyilatkozatát.
dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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12. számú dokumentum
PÉNZINTÉZETI IGAZOLÁSOK1
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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13. számú dokumentum
MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS1
utolsó három lezárt üzleti évi
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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14. számú dokumentum
NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL1
2010-2012. évi
Alulírott …………………………………. - mint a ………………………………….
cégjegyzésre jogosult képviselője - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban az előző három év árbevételéről az alábbiak szerint

nyilatkozom:
2010. év teljes nettó árbevétele:
ezen belül közétkeztetés nettó árbevétele:

…………………….
…………………….

2011. év teljes nettó árbevétele:
ezen belül közétkeztetés nettó árbevétele:

…………………….
…………………….

2012. év teljes nettó árbevétele:
ezen belül közétkeztetés nettó árbevétele:

…………………….
…………………….

dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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15. számú dokumentum
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY1
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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16. számú dokumentum
REFERENCIAMUNKÁK BEMUTATÁSA1
az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évi
Alulírott …………………………………… - mint a …………………………………………
cégjegyzésre jogosult képviselője - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban akként

nyilatkozom,
hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
legjelentősebb munkáink az alábbiak voltak:
Az elvégzett
munka
részletes
leírása

A teljesítés
helye, ideje

A szerződés
nettó értéke

A teljesítés
előírásoknak
és a
szerződésnek
való
megfelelősége

A korábbi
megrendelő
neve, címe

Információt
adó neve,
telefonszáma

dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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17. számú dokumentum
REFERENCIAIGAZOLÁSOK1
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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18. számú dokumentum
SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA1
Alulírott …………………………………… - mint a …………………………………………
cégjegyzésre jogosult képviselője - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés biztosítása
Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban akként
nyilatkozom,
hogy a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:

SZAKEMBER NEVE

SZAKTERÜLET

TAPASZTALAT (év)

élelmezésvezető
élelmezésvezető
higiénikus
szakács
szakács
szakács
szakács
szakács
szakács
szakács
szakács
szakács
szakács
cukrász
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
konyhalány
gépkocsivezető
gépkocsivezető
gépkocsivezető
dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
E dokumentumot követően kell becsatolni a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és a végzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolatát.
1
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19. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
eszközökről
Alulírott ………………….……………….. - mint a …………………………………………..
kötelezettségvállalásra jogosultja - ezennel kijelentem, hogy Heves Város Önkormányzata
által „Közétkeztetés biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez rendelkezünk az alábbi
eszközökkel:
… db étel szállítására érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkező szállítójármű, melyből
… db 3,5 tonnás
… db 1 tonnás
… db személygépjármű, melyek legalább 7 fő szállítására alkalmasak
dátum

____________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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20. számú dokumentum
TANÚSÍTVÁNY1
HACCP
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, illetőleg az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az
ajánlatnak tartalmaznia.
1
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21. számú dokumentum
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
vagy ALÁÍRÁS-MINTA1
Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, alvállalkozóra, közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia.
1
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22. számú dokumentum
NYILATKOZAT6
Kbt. 54. § (1) bekezdés tekintetében
Alulírott ………………………….. - mint a ………………………………………..
kötelezettségvállalásra jogosulja - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban kijelentem, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére,
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségeket, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni.
dátum

___________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
6
Ezen dokumentumot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég
vezetőjének kell aláírnia!
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23. számú dokumentum
FŐZŐKONYHA MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE
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24. számú dokumentum
NYILATKOZAT
megrendelés módosításának határidejéről
Alulírott ………………………….. - mint a ………………………………………..
kötelezettségvállalásra jogosulja - Heves Város Önkormányzata által „Közétkeztetés
biztosítása Heves város köznevelési intézményeiben” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban akként
nyilatkozom,
hogy a megrendelés módosításának határidejét ………….. nap ……………. órában jelölöm
meg.7
dátum

___________________________
cégszerű aláírás
7

A módosításra az aktuális nap előtti nap délelőtt 9 óráját minden ajánlattevőnek vállalnia kell.
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25. számú dokumentum
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet
SZERZŐDŐ FELEK
Mely létrejött egyrészről Heves Város Önkormányzata
székhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviseli: Csáki Zsigmond polgármester
mint megrendelő;
másrészről a …………………………………………………………….
székhelye:
…………………………..
adószáma:
…………………………..
bankszámlaszáma: …………………………..
cégjegyzékszáma:
…………………………..
képviseli:
…………………………..
telefonszáma:
…………………………..
mint szolgáltató - a megrendelő és a szolgáltató együttesen, mint felek - között az alulírott
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

PREAMBULUM
Heves Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységek
ellátására vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytatott, amely közbeszerzési eljárásban a
………………………….-t hirdette ki az eljárás nyerteseként. Heves Város Önkormányzata a
közbeszerzési eljárás során - mint ajánlatkérő - a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
költségvetési intézmények nevében járt el.
A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint jelen szerződés alapját képezi a fenti közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívása, ajánlattételi dokumentációja, a ………………………… ajánlata,
valamint az eljárás során tett nyilatkozatai.
Jelen szerződést a szerződés 1. pontjában meghatározott költségvetési intézmények - mint
megrendelők - magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. A szerződéses feltételek
elfogadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendelet szerint a költségvetési intézmények kötelezettségvállalásra jogosult vezetői
elfogadó nyilatkozatukkal hitelesítik.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató jelen szerződés hatálya alatt az
önkormányzat intézményfenntartó társulásai fenntartásában működő óvoda és
általános iskola, valamint a munkahelyi és szociális közétkeztetési feladatait köteles
ellátni az alábbiak szerint:
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-

Négyszeri bölcsődei étkeztetés (nettó Ft/fő/nap): ………………………………..
Háromszori óvodai étkeztetés (nettó Ft/fő/nap): …………………………………
Háromszori iskolai étkeztetés (nettó Ft/fő/nap): …………………………………
Kétszeri iskolai étkeztetés (nettó Ft/fő/nap): ……………………………………
Egyszeri iskolai étkeztetés (nettó Ft/fő/nap): ……………………………………
Egyszeri munkahelyi étkeztetés (nettó Ft/fő/nap): ………………………………

2. Szolgáltató köteles a megrendelő tulajdonában álló, jelen szerződés mellékletében
meghatározott főzőkonyhát üzemeltetni a vendéglátás és közétkeztetés keretében
történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 20.) GMEüM-FVM együttes rendelet előírásainak megfelelően.
Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató az ételek elkészítését a 3360 Heves,
…………………… sz. alatti főzőkonyhában biztosítja.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ételhulladék jogszabályoknak
megfelelő elszállításáról gondoskodik.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató 2013. 02.01. napjától
kezdődően köteles megkezdeni a szerződés teljesítését.
4. Az iskolákban a szorgalmi időszak szeptember 1-től június közepéig tart. Számolni
kell az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetek időpontjaival is. A szünetek ideje alatt az
étkeztetési szolgáltatás is szünetel, az ettől való eltérést az intézmények vezetői egy
héttel az igényelt étkeztetés időpontját megelőzően írásban jelzik a szolgáltatónak. A
szolgáltatónak előzetes igénybejelentés esetén kötelezettsége az időszakos iskolai
szünetekben az étkeztetés és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások biztosítása.
5. A szolgáltató az átadott konyhák üzemeltetésével biztosítja a rendelkezésre álló
nyersanyagnorma gazdaságos felhasználására való figyelemmel a változatos
ételválasztékot és az első osztályú minőséget, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat, illetve a 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM ajánlásait.
6. A szolgáltató köteles a tárgyhetet megelőző legalább egy héttel az étlaptervezetet
megküldeni az adott intézmények felé. Tekintettel a nyersanyagok beszerzésére, a
szolgáltató az étlaptervezettől való eltérés jogát fenntartja.
7. Az étkezési rend a jelen szerződés mellékletében megjelölt intézmények tekintetében
változó, az étkezés az intézmények igényei szerint történik, amelyeket szolgáltató
köteles feltétel nélkül elfogadni.
Szolgáltató az adott intézmények igényei szerint hétvégenként is biztosítja az
étkeztetést.
8. Szolgáltató köteles a vonatkozó ÁNTSZ, tűzvédelmi és vagyonbiztonsági,
balesetoktatási,
fogyasztóvédelmi,
állategészségügyi,
munkavédelmi,
munkaegészségügyi, szabványossági és érintésvédelmi előírásokat, illetve a
működésére vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat folyamatosan betartani és
betartását ellenőrizni.
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9. Szolgáltató köteles saját költségén rendszeresen gondoskodni a főzőkonyha
közegészségügyi feltételeinek folyamatos betartásáról, az esetleges kártevőktől,
rovaroktól való mentesítéséről.
10. Szolgáltató köteles a megrendelő gyermekélelmezési és szociális étkeztetési
alapellátására vonatkozóan a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően
(jelenleg EüM – FVM rendelet), azok alapján figyelembe vett élelmiszer felhasználási
javaslat alkalmazására és az állami normatíva figyelembe vételével a legkedvezőbb
norma kialakítására, és a legmagasabb színvonalon teljesíteni a gyermekétkeztetést,
szociális étkeztetést és a munkahelyi étkeztetést, mind minőségi, mind mennyiségi
tekintetben.
11. Szolgáltató kötelezettséget vállal a konyhai meleg étkeztetés meghatározott
feladatainak a hatályos jogszabályok és ezen szerződés szerinti, valamint az etikai
normáknak megfelelően ellátására.
12. Szolgáltató a főzőkonyhát további bérletbe nem adhatja ki, gazdasági társaságba
apportként nem viheti be, nem terhelheti meg, tilos jelen szerződésben nem foglalt
további célú hasznosítása is.
13. Felek ugyanakkor megállapodnak abban, hogy szolgáltató a főzőkonyhában - előzetes
egyeztetést követően a szolgáltató gazdasági-pénzügyi érdekeit nem sértő módon lehetőséget biztosít megrendelőnek kisebb munkahelyi rendezvények (pl. nyugdíjas
búcsúztatás, az Önkormányzat által rendezett állófogadások, önkormányzati nap, stb.)
lebonyolítására.
14. A Szolgáltató köteles a jelenlegi szolgáltatónál – az közbeszerzési eljárásban megjelölt
- munkaviszonyban a foglalkoztatott személyeket jogfolytonossággal átvenni. A
Szolgáltató által átveendő személyek pontos köréről a Megrendelő és a Szolgáltató
egyeztetni köteles egymással
TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE
15. Felek megállapodnak abban, hogy megrendelő az aktuális napot megelőző nap ………
óráig jogosult az adagszám esetleges változását szolgáltató felé bejelenteni, mely
alapján szolgáltató a módosított megrendelésnek megfelelően köteles a következő
napi étkeztetést szerződésszerűen biztosítani.
TELJESÍTÉS HELYE
16. A teljesítés helye: Heves Város Önkormányzat közbeszerzési eljárásban meghatározott
intézményei
FIZETÉSI HATÁRIDŐ, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
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17. Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott étkeztetési szolgáltatás ellátásáért
minden tárgyhó utolsó napjától számított 8 napon belül köteles szolgáltatási díjat
fizetni szolgáltató részére.
A szolgáltatási díjon felül egyéb költségtérítés szolgáltatót nem illeti meg.
Felek rögzítik, hogy a nyersanyag, rezsi, ÁFA vonatkozásában a szolgáltató
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata az irányadó.
18. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási árat a szolgáltató ………
napig nem jogosult változtatni a szerződés időtartama alatt, ezt követően a KSH által
előző évre közzétett inflációs ráta figyelembevételével állapítják meg közös
megegyezéssel.
19. Az első havi számla benyújtása előzetes felmérés alapján, vélelmezetten felhasznált
adagszámokkal történik ezen szerződés aláírását követően, az ezt követő hónapokban
a tényleges adatokkal korrigált számla benyújtására kerül sor.
20. Megrendelő a havi számlákat minden hónap 10. napjáig teljesíti.
21. Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató a főzőkonyha vonatkozásában
………….,-Ft havi bérleti díj fizetésére köteles minden hónap 10. napjáig.
MINŐSÉGVIZSGÁLAT
22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő a teljesítéssel kapcsolatos
kifogásait köteles a szolgáltató helyszíni képviselője által is aláírt jegyzőkönyvben
rögzíteni.
A fenti módon jegyzőkönyvezett és bizonyított szerződésszegés esetén jogosult
megrendelő a jelen szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására.
SZÁLLÍTÓ KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉSE
23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szolgáltató jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem a jelen szerződésben
meghatározottak szerint, illetve nem a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint
teljesíti, úgy kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:
- Késedelmi kötbér: szolgáltatónak felróható okból történő késedelmes teljesítése
esetén (amennyiben a késés az előírt időponthoz képest a 30 percet eléri vagy
meghaladja) késedelmes szállítási alkalmanként, a késedelmi kötbér mértéke: az
adag nettó egységárának 20%-a szorozva a késedelmesen szállított adagok
számával.
- Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítésnek minősül, amennyiben szolgáltató nem
megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a
szerződésben vállalt kötelezettségeknek nem megfelelő minőségben szolgáltat.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó
szolgáltatási díjának …%-a, ajánlattevő megajánlásának megfelelően.
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Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított éves
ellenszolgáltatás 15%-a.

MEGRENDELŐ KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE
24. Megrendelő fizetési késedelme esetén szolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű
késedelmi kamatra jogosult.
GARANCIÁLIS, JÓTÁLLÁSI, SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK
25. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges garanciális és jótállási igényeiket a
Ptk. vonatkozó előírásai szerint tartják irányadónak.
SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGI IDŐTARTAMA
26. Felek jelen szerződés határozott időre, 2014 február 01. napjától 2019. január 31.
napjáig kötik.

FELMONDÁS
27. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést rendes
felmondással 6 hónapos felmondási idővel felmondani.
28. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegő magatartást
tanúsít.
A megrendelő jogosult a szerződés azonnali felmondására, amennyiben felróható
okból a szolgáltatás folyamatossága nem biztosított, az ezzel kapcsolatban keletkező
kárért a szolgáltató kötelezhető a megrendelő részére kártérítésre.

EGYEBEK
29. A szolgáltató által vállalt egyéb szolgáltatások az alábbiak:
- közüzemi díj fizetés (mérőórák hiánya esetén átalánydíj külön szerződés
szerint);
- szállítási költség felszámításra nem kerül;
- tálaló edények biztosítása kétszeri fogásra (tálca, tányérok, evőeszközök,
pohár) szükségletek szerint;
- tisztítószerek, mosogatószerek, szalvéta biztosítása;
- őstermelőktől történő felvásárlás igény szerint;
- falunapok, rendezvények támogatása.
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30. Szolgáltató vállalja, hogy Heves városban telephelyet létesít, és bejelentkezik a helyi
iparűzési adó hatálya alá.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31. Felek megegyeznek, hogy esetleges jogvitáikat tárgyalásos úton rendezik. Felek a
szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást
haladéktalanul írásban tájékoztatni. Amennyiben ezen a tárgyalások nem vezetnek
eredményre, úgy peres eljárás esetén a felek értékhatártól függően kikötik a Hevesi
Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
32. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályokban előírt szabályok kivételével
titoktartási kötelezettség terheli őket a szerződés teljesítése során mindennemű adat,
információ, ismeret vonatkozásában.
33. Szolgáltató a megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására
a szerződés, illetve az azzal kapcsolatban felmerült bármely más dokumentáció vagy
információ adatait.
34. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha érvényes és hatályos
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli
azt.
35. A szerződés teljesítésénél a Ptk és a Kbt előírásai az irányadóak.
36. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Kbt. IV. Részében foglalt
előírások irányadóak különösen a 125. §. (4) (5) (7) bekezdése a 129. §. És 132. § .
Az alábbiak szerint:
„ Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy
a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
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A felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A szerződés teljesítése
128. §
(1) A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek,
illetve közösen ajánlatot tevőknek, vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának
kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [27. §] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos
részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
(2) Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet
közre, valamint - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a
teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint, ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.
(3) Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az
ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges
körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része
nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
(4) Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott
alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek
minősült.
(5) Az (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő fél
vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
(6) A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük huszonöt
százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.
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129. §
(1) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
projekttársaságot hoznak létre, a közbeszerzési szerződésben elő kell írni, hogy az abban foglalt jogok
és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetve
terhelik. Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a
közbeszerzési szerződés teljesítéséhez szükséges szerződést (szerződéseket) megkötni.
(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályokat - így különösen a szerződések nyilvánosságára, a
szerződések kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a szerződések teljesítésének
ellenőrzésével kapcsolatban e törvényben vagy más jogszabályban foglalt előírásokat - is alkalmazni
kell. Az ajánlattevőként szerződő fél kifejezés alatt e törvénynek az alvállalkozók kifizetésére
vonatkozó szabályai alkalmazásakor a projekttársaságot is érteni kell.
(3) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen
felelnek.
(4) A projekttársaság csak a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet
végezhet és szerződéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet, valamint
nem alakulhat át.
(5) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn (ajánlattevőkön) kívül más nem szerezhet részesedést.
A projekttársaság jegyzett tőkéjét és jegyzett tőkén felüli vagyonát - ide nem értve az osztalékot - az
alapítók nem vonhatják el.
(6) A nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha
a) a projekttársaság a közbeszerzési szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az
egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy
b) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a közbeszerzési szerződésből, valamint a közbeszerzési
szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a
projekttársaságtól teljes egészében átvállalták.
(7) A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a
részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
(8) Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha a nyertes ajánlattevő részére gazdasági társaság alapítását írja
elő, és az ajánlattevő a társasági szerződés megkötését, illetve az alapszabály elfogadását a szerződés
aláírásától számított húsz napon belül a cégbírósághoz nem jelenti be, a szerződést felmondhatja.
(9) Építési koncesszió esetében, ha a szerződés egyben a koncessziós törvény hatálya alá is tartozik,
annak a koncessziós szerződésre és a koncessziós társaságra vonatkozó rendelkezései szerinti
eltérésekkel kell az e §-ban és a 132. §-ban foglaltakat alkalmazni
Szerződés módosítása
132. §
(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön)
kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
új elemre terjeszti ki.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés
módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a
szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos
érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az
eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot
meghaladó növekedését minden esetben úgy kell”
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37. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg.
Felek írásbeliségnek fogadják el a telefaxon vagy ajánlott levél útján küldött
nyilatkozatokat. A jelen szerződés esetleges módosításával vagy megszüntetésével
kapcsolatos nyilatkozatokat felek kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más
módon, igazoltan átvett levél útján tehetik meg (e-mail, telefax nem elfogadható).
38. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosult, harmadik
személyekkel e tárgyban kötött szerződéseivel a jelen megállapodás nincs
ellentmondásban. Megbízott kijelenti továbbá, hogy jelen szerződés megkötésekor
nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt, és egyébként
sem fizetésképtelen.
39. Megbízott a cég adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából
lényeges változást (pl.: cégforma, név, bankszámlaszám megváltozása, stb.) köteles 7
(hét) naptári napon belül írásban a megbízó tudomására hozni
Jelen szerződés 6 eredeti, egymással tartalmilag és formailag mindenben megegyező
példányban készült,melyet szerződést felek - mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.
dátum

____________________________
megrendelő

____________________________
szolgáltató

K.m.f.

Csáki Zsigmond sk.
polgármester

Szabó Sándor sk.
címzetes főjegyző
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