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Az ajánlati dokumentáció (benne az iratminták) kiadásával ajánlatkérő célja az, hogy a szerződés teljesítésre alkalmas ajánlattevők munkáját megkönnyítse, ajánlataik érvényesnek minősüljenek. Ez azonban csak a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtásával lehetséges.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megküldött
felhívás, a Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak ismerete is szükséges az
érvényes ajánlattételhez.
Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem a Kbt. által meghatározott fogalmak,
eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak teljes körű megismétlését
tűzte ki célul, azoknak csak néhány (általa) fontosnak ítélt részét kívánta megismételni.
Amennyiben a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között ellentmondás van, úgy az
ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.

Ajánlatkérő:

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Stadion u.16.
Telefon: +36-87/321-290
Fax:
+36-87/321-290

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szervezet:
MedlineS Kft.
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
Tel.: 24/474-402
Fax: 24/474-416
e-mail: kozbeszerzes@medlines.hu

A beszerzés tárgya:

Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.) főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”ben gyermekélelmezés, egészségügyi, és szociális intézményi élelmezés céljából.
Részletesebben ill. pontosan lásd a dokumentáció további részében („Szakmai követelmények - adatok” )

1. rész Mirelit áru
2. rész Hús, belsőség
3. rész Pékáru
4. rész Speciális

25 tétel
13 tétel
47 tétel
2 tétel

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tehetett
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, mely a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatban a megadottakkal egyenértékű berendezést, eszközt, technológiát elfogadunk.

Ajánlattevő által az egyenértékűséget írásban igazolni szükséges!

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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A teljesítés helye:

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
(8300 Tapolca, Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde
(8300 Tapolca, Nagyköz u. 13.)

Részajánlat lehetősége:

van (4 rész) , de „rész”-enként csak teljes körű ajánlat
adható

Többváltozatú ajánlatadás lehetősége:

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.

nincs
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FONTOS INFORMÁCIÓK
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
Az ajánlattételi határidő és a bontási időpont az ajánlati felhívás szerint:
a benyújtás
határideje: 2017. október 05. csütörtök 10:00 óra
helye:

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Stadion út 16.

A munkanapokon 0900-1400 óra között, az ajánlattételi
határidő napján pedig 0900-1000 óra között!
Pontos helyszín: Konyhaüzem

az ajánlat leadása:

a bontás
időpontja:

2017. október 05. 10:00 óra

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Stadion út 16.
Pontos helyszín: Iskola (a helyszínen megadott (kiírt) helyiségben)
helye:

A szerződéskötés
helye:

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Stadion út 16.

A szerződés időtartama:
szerződéskötéstől számított 24 hónap; lásd az ajánlati felhívásban!

Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti
(figyelembe véve a Kbt. 54. §), az ajánlati biztosíték összege 100.000 Ft az
1-3. rész esetén, függetlenül attól, hogy hány részre ad ajánlatot az Ajánlattevő. A 4. részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot
nem ír elő.
Az ajánlati biztosítékot úgy kell megadni, hogy annak érvényessége legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig tart.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő (11748052-20043489) bankszámlájára történő befizetéssel, ez esetben ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító banki visszaigazolást.
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.

főzési alapanyag beszerzése 2.

6. / 121 oldal

Az ajánlati biztosíték teljesíthető pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynyel. Ebben az esetben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy kötelezvény eredeti példányát az ajánlat eredeti példányához kell
csatolni, feltüntetve rajta a „főzési alapanyagok beszerzése ” elnevezést.
Lásd a Kbt. 54. § (2) foglaltakat.
Figyelem: az ajánlat érvénytelen az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az
ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb öszszegben bocsátotta rendelkezésre [Kbt. 73. § (1) e), (6) b)].
Az ajánlati biztosíték visszafizetésével kapcsolatban lásd a Kbt. 54. § (5)-(7)
pontjait.

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.

főzési alapanyag beszerzése 2.

7. / 121 oldal

E Közbeszerzési eljárás közben használt fontosabb fogalmak és rövidítések
Közbeszerzési Törvény:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,
a továbbiakban Kbt.

Art.:

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Rendelet (R):

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása
vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre
ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást
megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
Ajánlati felhívás:

A TED-ben ill. a KÉ-ben megjelenő hirdetmény

Ajánlati dokumentáció:

Az ajánlattételhez szükséges, információkat, iratmintákat
tartalmazó dokumentáció.

Ajánlat:

Az ajánlati felhívásra Ajánlattevő által benyújtandó írásbeli ajánlat.

Gazdasági szereplő:

bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy
ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

Ajánlattevő:

az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárásban ajánlatot nyújt be;

Közös ajánlattevő:

lásd a Kbt. 35. §;
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell
felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a
Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell
adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Alvállalkozó:

az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
Ajánlatkérő jelen eljárásnál előírja, hogy az ajánlatban
meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A Kbt. 36. § (1) szerint „Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon
rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
(2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési
eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ
101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles
azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.”

Hamis adat:

a valóságnak nem megfelelő adat;

Hamis nyilatkozat:

lásd Kbt. 62. § (1) i)

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: ESPD,
a továbbiakban: „formanyomtatvány”
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújtson be.
A Kbt. és több kapcsolódó rendelet 2017.01.01-től több
helyen változott, ezért az ajánlattétel során az új előírásokat vegyék figyelembe!

Figyelem:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt
meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt követelményekre.

Az eljárás során használt fontosabb fogalmak magyarázata,
értelmezése
oldalszámozás
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 ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható!
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
cégszerű aláírás
A cégkivonatban, valamint az aláírási címpéldányban/aláírás mintán
meghatározott módon történő aláírás.
Ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti
cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum
aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.
„nemleges nyilatkozat”
Konkrét kijelentés, mint pl.: nincs, nem alkalmazunk!
A kihúzást, a „ – „ jel feltüntetését önmagában (annak nem egyértelműsége miatt) nem tudjuk nemleges nyilatkozatnak elfogadni.
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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„roncsolásmentesen nem elválasztható módon” történő összefűzés
A dokumentáció olyan módon való összefűzése, mely nem teszi lehetővé bármely lap utólagos cseréjét a dokumentáció látható roncsolása nélkül.
A hagyományos műanyag, vagy fém spirál (önállóan alkalmazva!), átlagos irodai eszközzel, illetve kézzel felbontható, illetve elválasztható, ekként nem teljesül az a követelmény, hogy utólagosan az ajánlat tartalmát
ne lehessen változtatni, manipulálni (ezért ezt a megoldást, önállóan alkalmazva, nem tudjuk elfogadni!)
A hőkötést – annak bizonytalan tartóssága miatt – csak az alábbiakban
ismertetett módon történő kiegészítő védelemmel ellátva célszerű alkalmazni!
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 a jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell
írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
A „roncsolásmentesen nem elválasztható módon” történő összefűzés ne
akadályozza a lapozhatóságot és áttekinthetőséget!

A Közbeszerzési eljárás meghatározása
A jelen dokumentáció és felhívás alapján Ajánlatkérő a Kbt.-nek megfelelő, Uniós értékhatárt elérő

Nyílt eljárást (Kbt. 81. §)
indít és kéri fel a gazdasági szereplőket az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció feltételeinek megfelelő ajánlat benyújtására.

Kiegészítő tájékoztatás kérés
Fel szeretnénk hívni Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a szerint:
bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban … ajánlattevő
lehet - a megfelelő ajánlattétel … érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
Felhívjuk a figyelmüket még, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerülő
bármely - akár a legkisebb bizonytalanság, vagy értelmezési - probléma esetén
is éljenek „Kiegészítő tájékoztatás” kérés (kérdésfeltevés) jogával, és kérdésüket a Kbt. előírásainak figyelembe vételével a lehető leghamarabb, tegyék fel
írásban Lebonyolító (MedlineS Kft.) részére - levélben, vagy faxon - és ha
rendelkeznek elektronikus levelezési lehetőséggel – kérjük ezt ismételjék meg
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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e-mail-ben is a:
kozbeszerzes@medlines.hu

címre

Amennyiben kiegészítő tájékoztatás kérésre kerül sor - bármely ajánlattevő részéről - az ajánlati felhívással, vagy az ajánlati dokumentációval, ill. az abban
meghatározottakkal kapcsolatban, az ajánlatkérő által adott válasz(ok) továbbiakban az ajánlati dokumentáció részévé válnak! Ajánlattevőnek az ajánlatához kell
csatolnia egy arról szóló nyilatkozatot, mely értelmében ajánlattevő tudomásul
vette, hogy a kérdések és az erre válaszul adott kiegészítő tájékoztatás(ok) az
ajánlati dokumentáció részét képezik.
Az írásban feltett kérdésekre adott válaszok tartalmának ajánlatba történő beépítése valamennyi Ajánlattevő számára kötelező.

Az ajánlat benyújtása (ajánlattétel)
Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ennek elkészítéséhez iratmintát készítettünk az
Önök munkájának megkönnyítése érdekében.
Az Ajánlatot

− 1 azaz egy db papír alapú eredeti és
− 1 azaz egy db elektronikus másolat (az „eredeti papír alapú
példánnyal” mindenben megegyezőhöz csatoltan) példányban kell
elkészíteni és benyújtani, vaélamint
− Termékminták (az 1.,2.,3. részekre történő ajánlattétel esetén)
Kötelező az ajánlat elektronikus adathordozón való benyújtása, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelynek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható file formátumú fájlt kell tartalmaznia. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az eredeti és az elektronikus másolati példány bármilyen eltérése esetén az eredeti
(papír alapú) példány tartalma az irányadó!
FONTOS!
Az Ajánlattal együtt (egyidőben) adandók be a „termékminták” (ételminták)!

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Csomagolás
Az eredeti és az elektronikus másolati példányokat egy borítékba (csomagba)
kell elhelyezni.
A borítékon fel kell tüntetni:
* az Ajánlattevő nevét, székhelyét
* A leadás helyét, pontos címét:
Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Stadion út 16.
*

az eljárás megnevezését:
„Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Szolgáltató Kft részére főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben”

* melyik „rész”-re tesz ajánlatot
*

„Közbeszerzési ajánlat – Felbontása csak a meghatározott időpontban és
helyen történhet” feliratot!

Csatolni kell még – az ajánlathoz (meghatározott „rész”-ekre történő ajánlattétel esetében) a

TERMÉKMINTÁK-at

az

1., 2., 3. „rész”-eknél

A minták becsatolásának módja, a mintákra kijelölt tételek ill. azok mennyisége „rész”-enként, külön-külön
kerül előírásra! Lásd a megfelelő „rész”-nél!!! (A „termékminta” és az „ételminta” jelen eljárásban ugyanazt
jelenti)

* A becsatolandó mintá(ka)t (részenként) külön csomagban, a megajánlandó
„rész” megnevezésével kell az ajánlat mellé külön csomag(ok)ba elhelyezni;
A minták külső csomagolása
e csomag(ok) (előírt) egyéb külső feliratai megegyeznek az ajánlat külső csomagolásán feltüntetendő feliratokkal, „ajánlat” helyett „élelmiszerminta” felirat tüntetendő fel! – valamint annak kezelése: – hűtve vagy hűtés nélkül tárolandó, ill. felhasználható …. napig. (a mintákat ajánlatkérő igyekszik még az ajánlattétel napján feldolgozni / pontozni)
A minták belső csomagolása
A mintákat a korrekt értékelhetőség érdekében kérjük külön-külön becsomagolni,
feltüntetve a termék ajánlati dokumentációban szereplő :
• megnevezését,
• tételszámát,
az ajánlattevő nevének szerepeltetése nélkül!
Az így becsomagolt mintákat, amennyiben azok tárolása ezt igényli - egy külső
csomagolással is el kell látni, mely alkalmas arra, hogy hűtőszekrényben (kb. +4
°C) ill. a mirelit termékek esetében mélyhűtőben (kb -18 °C) tárolható legyen az
„élvezeti érték pontozás” megkezdéséig (ajánlattételi határidő + legalább 1 nap)!
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Az így becsomagolt termékmintáknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy hűtőszekrényben a minta leadásától kezdődően az ajánlattételi határidő + 1 nap időszakában a „pontozásig” minőségromlás nélkül rendelkezésre álljanak!
A minták minősége döntő jelentőségű ezért azok megfelelőségének biztosítása ajánlattevő felelőssége!
Az előírt minták be nem adása az ajánlat érvénytelenségét okozza!

Az ajánlatok postai úton, futárszolgálattal, ill. személyesen egyaránt benyújthatók.
Az ajánlatok postai úton történő benyújtása csak tértivevényes küldeményként történhet. Ilyen esetben a benyújtás (ajánlattétel) idejének a küldemény tényleges, a
beadás helyszínére történő kézbesítése minősül.
Fel szeretnénk hívni Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatokat (írásban és
zártan) a megadott posta címre és ott a megadott helyiségbe kell eljuttatniuk, a
megadott határidőig, mivel ellenkező esetben nem biztosítható, hogy az ajánlatuk
a bontási eljáráson részt tud venni.
Javasoljuk, hogy az egyes „rész”-ek esetében az előírt termékmintákat azok fris00
00
sességének megőrzése érdekében az ajánlattételi határidő napján 08 -10 óra
között adják le az ajánlatok leadásának helyén.
Figyelem: a bontás és az ajánlat leadásának helyszíne nem pontosan ugyanaz!
(bár a cím megegyező, de más-más épületrészben találhatók – (a helyszínen feliratokkal segíti ajánlatkérő a helyiségek megtalálását) Az épület körülményesebb
megközelítése miatt javasoljuk, hogy az ajánlatok és minták leadását ne halaszszák az utolsó időpontra.
A nem személyes beadásból (így pl: postai feladásból, futárral történő küldésből) származó valamennyi kockázat az Ajánlattevőt terheli !
A személyesen benyújtott Ajánlatok átvételéről, a benyújtás (ajánlat leadása) idejének feltüntetésével Ajánlatkérő képviselője átvételi elismervényt ad.
Amennyiben az Ajánlat lezáratlan, vagy sérült – erről - Ajánlatkérő, ill. képviselője
jegyzőkönyvet vesz fel.

FONTOS!
A teljes Ajánlatot kérjük (a komplett aláírt eredeti példány beszkennelésével) elektronikus – pl: „*.pdf” formátumban (lehetőség szerint 1 file-ban) valamint az „ártáblázatot” excel („xls”) formátumban a benyújtandó ajánlatuk eredeti példányához
mellékelni elektronikus adathordozón-n (pl: CD, DVD).
Az elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérő az eljárási cselekményeit elektronikusan gyakorolja.
Amennyiben az elektronikus adathordozón és az Ajánlatban szereplő adatok között
eltérés adódna, ebben az esetben az írásos anyag az irányadó!

Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Ajánlattétel formai és tartalmi követelményei
Az Ajánlatért, csomagolásáért és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért
teljes mértékben ajánlattevő felel.
A Kbt. 66. § (1) szerint „Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. „
A Kbt. 66. § (2) szerint „Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.”
Az Ajánlatukat tehát oly módon kell elkészíteni, hogy az mind a jelen „Ajánlati dokumentáció”-nak és az „Ajánlattételi felhívás”-nak, mind a Kbt. előírásainak megfeleljen, lehetővé tegye a Közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötést.
Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással
kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.

Formai követelmények
(kérjük az alábbiakat gondosan áttanulmányozni és bármely értelmezési gond esetén „kérdezzenek”!)

−

Az „Ajánlat” elején számozott tartalomjegyzékben kérjük a megfelelő dokumentumok helyének (oldalszámainak) megjelölését - mely alapján az ajánlatban szereplő ezen dokumentumok megtalálhatóak.

−

Az Ajánlatot írásos formában, nyomtatva, írógéppel, vagy eltávolíthatatlan tintával
kell elkészíteni úgy, hogy az az Ajánlat eredetiségét bizonyítsa.

−

Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

− Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
−

Az ajánlat eredeti példányának lapjait elválaszthatatlan módon össze kell fűzni, vagy nyomdai úton be kell kötni úgy, hogy kézzel csak látható roncsolással lehessen szétválasztani és oldalait számozással kell ellátni.

−

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró képviseltre jogosult személy aláírási címpéldányát/ aláírás-mintáját. Ez lehet egyszerű másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult
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személy meghatalmazása alapján más személy látja el aláírásával, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. (A cégszerű
aláírással ellátott irat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, amelyhez
nem szükséges tanúk aláírása!) A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá
kell írnia.
−

Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Tehát minden dokumentumnak (pl.: nyilatkozatnak, igazolásnak, engedélynek,
bankgaranciának, adásvételi szerződésnek és mellékleteinek, stb. is) magyar
nyelvűnek kell lennie! (ha bármely dokumentum nem magyar nyelvű, akkor csatolni kell annak magyar nyelvű fordítását.)
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is elfogadja.
(Az így becsatolandó fordításokon túl szerepeltetni kell egy, az Ajánlattevő által
aláírt nyilatkozatot, mely szerint: „A fordítás és az eredeti szöveg egymással tartalmilag mindenben megegyezik”)

Tartalmi követelmények
− Nyilatkozat csatolása, hogy:
„A megajánlott és a leszállítandó termékek kielégítik a megadott szakmai követelményeket, jogos felhasználói elvárásokat, szakmai ajánlásokat és a vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabványokat, valamint rendelkeznek az összes,
forgalomba hozatalhoz szükséges érvényes igazolással, tanúsítvánnyal, engedéllyel.”
− Ajánlattevőnek, alvállalkozónak valamennyi részre tett ajánlatához csatolnia kell:
o a szerződés teljesítésénél érintett telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról
szóló, már legalább az ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének másolatát, a rovar és rágcsálóirtási tervét
o valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely szerint
 a rovar és rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és
 legalább az ajánlat beadását fél évvel megelőzően megkezdődött!
− A megajánlott termékek részletes leírása, paramétereikkel, és amennyiben lehetséges fényképekkel és gyártmánylapokkal együtt!
o A leírásból derüljön ki a megajánlott termék pontos összetétele, különös tekintettel az adalékokra és az esetleges csak nyomokban előfordulható összetevőkre is! (részletesebben: az 1. rész (1.3, 1.11, 1.21.).
o Csatolják nyilatkozatukat a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések
bemutatásának igazolására – amennyiben azt jogszabály előírja - érvényes
HACCP rendszer működtetéséről mind ajánlattevő, mind alvállalkozó, mind a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében, a 1-4. ”rész”-ek
esetében.
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Amennyiben a HACCP rendszer működtetését jogszabály nem teszi kötelezővé, kérjük erre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a jogszabályhely
megjelölésével.
o Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem a megajánlott termék előállítója, csatolja ajánlatához:
o az erről szóló nyilatkozatát a gyártó, előállító megjelölésével, valamint
o a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása igazolására érvényes HACCP rendszer működtetéséről szóló nyilatkozatát. Csatolni szükséges egy nyilatkozatot, hogy mely termékeknek (terméksoronként)
ki az előállítója, s hogy az előállító érvényes HACCP rendszert működtet.
(a HACCP vagy azzal egyenértékű rendszer működtetése kötelező!)
o Kérjük, mutassák be a szállító eszközeiket, a szállító járműveket, különös
tekintettel amennyiben a technológiájuk hűtött szállítást tesz szükségessé!
(csatolják nyilatkozatukat, hogy a szállító jármű és kialakítása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak és rendelkezik )
− Szerződés-tervezet: annak megadott szövegén (érdemben) nem változtathat, a
nyertes ajánlattevőnek azt az aktuális adatokkal feltöltve azt meg kell küldenie
ajánlattevőnek!)
− Az egységes kiértékelhetőség érdekében kérjük a következőket:
Az egyes „részek” „ártáblázatainak” elkészítésénél a dokumentációban megtalálható „excel táblázatot” kell felhasználni (annak helyes működésének
ellenőrzése mellett).
− Megajánlani csak a kért termékkel egyenértékű, vagy jobb terméket lehet. (ezt adott
esetben becsatolt dokumentummal kell igazolni!)
− Az Ajánlatért, és az abban leírtak formai és tartalmi / szakmai részeiért (azok
valóságtartalmáért!) teljes mértékben az Ajánlattevő felel.

Az ajánlatot alkotó főbb okmányok, igazolások, nyilatkozatok
Az Önök munkájának megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő a Dokumentációban
található (felhasználásra ajánlott) iratmintákat szerkeszthető formában is rendelkezésre bocsátja.
A jelen ajánlati dokumentációban előírt nyilatkozatok, adatok megadása! Lásd
részletesen az „Ajánlat tartalma” felsorolásban megadottakat.
A Kbt. 47. § (2) szerint, ahol a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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az olyan nyilatkozat eredeti vagy - ha az ajánlatkérő lehetővé teszi - hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatba csatolni kell:
-

a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást; vagy

-

a változásbejegyzés iránti kérelem nemlegességéről tett cégvezetői nyilatkozatot.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 25. § tekintetében tett összeférhetetlenségre vonatkozó
nyilatkozatát.
Üzleti titok:
A Kbt. 44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben,
hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.
§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Kérjük, hogy az üzleti titokká nyilvánításkor fokozott figyelemmel járjanak el a Kbt.
44. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel!
Az üzleti titokként az ajánlatban elhelyezett dokumentumokkal kapcsolatosan felhívjuk figyelmüket a Kbt. 73. § (1) f) pontjára. Kérjük, hogy fokozott figyelemmel
járjanak el a fentiekre való tekintettel!
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Az Ajánlat tartalma (nyomtatott és elektronikus formában is):
a nyilatkozatok kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának időpontja

I. Az ajánlattételkor becsatolandó dokumentumok
Tartalomjegyzék (számozott!)
Felolvasólap
„Ártáblázat” a megajánlott „rész”-hez
Ajánlati nyilatkozat
− nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján
− nyilatkozat a szerződéstervezetről
− nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) szerint
Ajánlati biztosítékkal kapcsolatos dokumentum (adott esetben)
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
Egyéb nyilatkozatok
− nyilatkozat a leszállítandó termékekről
− nyilatkozat adott jogszabály betartásáról
− nyilatkozat szállító járműről
− nyilatkozat termékleírásokról és ételmintáról
− nyilatkozat rovar és rágcsálóírtásról
− nyilatkozat HACCP rendszerről
− nyilatkozat kieg.táj. kérésről
− nyilatkozat ajánlati biztosítékról
− nyilatkozat elektronikus példányról
− nyilatkozat összeférhetetlenségről
Nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén)
Együttműködési megállapodás(közös ajánlattétel esetén – adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról, indoklás (adott esetben)
Aláírási címpéldány ill./vagy Meghatalmazás (szükség szerint) – eredetiben vagy egyszerű másolatban

1.1.sz. melléklet

1.2.sz. melléklet

AF VI.3)
1.3.sz. melléklet

1.4.sz melléklet.

1.5.sz. melléklet

1.6.sz melléklet.

A megajánlott termékek bemutatása (rész-enként, tételenként)
Teljesítésnél érintett telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról szóló,
már legalább az ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének másolata, valamint a rovar és rágcsálóirtási terv
Egyéb adatok, nyilatkozatok (adott esetben) (ilyen pl: szállító eszköz /
jármű, HACCP rendszer…)
Prospektusok (ajánlattevő megítélése szerint) - eredetiben vagy egyszerű másolatban
Elektronikus adathordozó (az előírt tartalommal)

Az Ajánlattal együtt (egyidőben) adandók be a „termékminták” (ételminták)!
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II. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően becsatolandó iratok.

csak a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek (adott esetben a második legkedvezőbbnek is) kell benyújtani!
Ehhez segítségképpen lásd az iratminták tagolását!
Tartalomjegyzék (számozott!)
Nyilatkozatok 1.
−
−

változásbejegyzés
Kbt. 62.§ (1) k) – kb),kc)
nyilatkozat alvállalkozókról

2.1.sz. melléklet

−
Változásbejegyzési kérelem (adott esetben) – eredetiben vagy egyszerű
másolatban
Nyilatkozatok 2. közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
2.2.sz. melléklet
hitelesített nyilatkozat
• Kbt. 62. § (2) bekezdés
Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákról

2.3.sz melléklet.

Pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:
•

•

pénzforgalmi számlái vezetésének kezdete,
bármely számláján volt-e a 2009. évi LXXXV tv. 2.§ 25. pont szerinti 30
napot és 10.000 HUF-t meghaladó „sorba állítás” a hirdetmény feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban

AF. III.1.2) G1

Nyilatkozat kapacitás igénybe vételéről

2.4.sz. melléklet

Referencia lista

2.5.sz melléklet.

Referencia igazolás

2.6.sz melléklet.

Nyilatkozat (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
2.7..sz. melléklet
bekezdés 1. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek részére)
1.6.sz melléklet.
Nyilatkozat üzleti titokról, indoklás (adott esetben)
Elektronikus adathordozó (az előírt tartalommal)
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Javasoljuk, az összeállítás után ellenőrizzék
 az ajánlati biztosítékot
 az ajánlat tartalmának megfelelően a dokumentumok teljes-körű becsatolását
 a szükséges és a megfelelő személyek általi aláírások meglétét
 a szükséges (előírt formájú) oldalszámozások meglétét
 a becsatolt dokumentumok nyelvét – szükség esetén a fordításokat
 az „Iratminták” – amennyiben azokat felhasználják - minden pontjának (lehetőség szerint az oldalszám hivatkozásokat is!) kitöltését és becsatolását (valamint adott esetben
az azokban meghivatkozott dokumentumok becsatolásait is! – figyelem nem minden
dokumentumról készült iratminta! – ezeket ajánlattevőnek kell értelemszerűen elkészíteni és a megfelelő gazdasági szereplőnek aláírnia)
 A nyilatkozatok dátumát!
 az esetleges „nemleges nyilatkozatok” megtételét is
 a megajánlott termékek részletes leírását, ismertetését
 Üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok - elkülönítése, a Kbt. előírásai szerinti indoklás (Lásd részletesen a Kbt. 44. § előírásait.)
Figyelem: A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.

 A szerződés-tervezet elfogadásáról elegendő nyilatkozni, kitöltött szerződés-tervezetet
az ajánlathoz nem kell csatolni.
 Javasoljuk (ismételten) ellenőrizzék saját maguk is az interneten hozzáférhető „adatbázisokban” az Önök, és a közreműködő gazdasági szereplők megfelelősségét
 az ajánlattevő által elkészített elektronikus (CD, DVD, …) melléklet tartalmát és annak
olvashatóságát is!
 a kész dokumentumok kötését, a csomagolás módját
 a beadás időpontját, majd kellő időben gondoskodjanak a beadás pontos helyére történő eljuttatásáról (vegyék figyelembe az esetleges torlódások, időjárási helyzet, baleset
miatti késedelem lehetőségét is!)
 Ne felejtsék el, hogy ha olyan „rész”-re tesznek ajánlatot ahol termékmintát (ételmintát)
is be kell adni, azt az ajánlattétellel egy időben az ajánlattal együtt tegyék meg. Figyeljenek arra is, hogy a termékminták minél jobb állapotban legyenek (ezt csomagolásuknál ellenőrizzék is!) ezért a leadást praktikusan az ajánlattételi határidő előtt, de
ahhoz minél közelebb tegyék meg!)
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Egyéb előírások, tájékoztatások
Fontos
Az Ajánlat akkor számít a Közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatnak, ha az
teljesíti az előírt és a következőkben felsorolt tartalmi és formai követelményeket
és a meghatározott Ajánlattételi határidőig az ajánlattétel konkrétan meghatározott helyszínre el lett juttatva és ott át lett véve.

Késedelmes ajánlatok
Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett,
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja! - Kbt. 73. § (1) a)

Az ajánlatok módosítása, visszavonása
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig jogában áll ajánlatát módosítani, vagy visszavonni az Ajánlatkérőhöz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal.
FONTOS!!!
Az objektív kiértékelhetőség érdekében a táblázatban csak konkrét számértékeket
tüntethetnek fel!
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás eredményességének elősegítése érdekében az értékelendő megajánlásaikat a verseny tisztaságának tiszteletben tartásával, az általánosan elfogadott szakmai szokásoknak, továbbá az
esetleges etikai szabályoknak megfelelően tegyék meg és ne vállaljanak irreális
kötelezettségeket.

A Közbeszerzési eljárás lebonyolításának menete
Az Ajánlat felbontása
Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatokat az Ajánlattevők jelenlétében
bontja fel Ajánlatkérő által összeállított Bizottság, a Kbt. 68. §-a szerint.
Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. szerinti - erre feljogosított személyek lehetnek
jelen.
Az ajánlatok bontásán minden, az ajánlattételi határidőig és az ajánlattétel
konkrétan meghatározott helyére beérkezett ajánlat részt vesz.
Az ajánlattételi határidő lejárata után, a bontás helyszínre érkezett ajánlatok
esetében az ajánlattevő személye megállapításra, az ajánlat pedig az érvénytelenné nyilvánítást követően a Kbt. 46. § (2) szerint megőrzésre kerül.
Az ajánlatok bontásának ideje megegyezik az ajánlattételi határidővel!
Az ajánlatokat a beadási sorrendnek megfelelően egyenként bontják fel.
A bontáskor megvizsgálásra kerül az ajánlat sértetlensége.
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Ismertetésre kerül - a „Felolvasólap” alapján




az Ajánlattevők neve,
címe (székhelye, lakóhelye), valamint
azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít,
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

Az ajánlatok ellenőrzése
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy
van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a „formanyomtatvány” megfelelő részeiben.
A gazdasági szereplőknek a „formanyomtatvány”-ban fel kell tüntetniük azt is,
hogy a III. és IV. rész szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ajánlatkérő közli a III.2.2-3) pont kiegészítéseként, hogy a nem forintban megadott gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat az eredeti devizanemben kéri megadni.
Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását ajánlatkérő az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes, a Magyar
Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembe vételével

Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és számítási hiba javítása:
a Kbt. 71. § szerint.
Ajánlatkérő a „korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása esetén” nem
kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott korlátozást.

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások:
a Kbt. 72. § szerint

Az ajánlatok értékelése:
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Az élelmiszereknél (különösen jelen esetben mikor az elkészítendő ételek egy
ilyen összetett és érzékeny csoport részére kerülnek kiszállításra) az áron kívül
döntő az élelmiszerek élvezeti értékének vizsgálata. Cél, hogy a leggazdaságosabb, de e mellett a legjobb minőségű alapanyagokból tudjuk az igényeket kielégíteni. A minőségi vizsgálat a termékek jellegéből adódóan érzékszervi vizsgálat
alapján történik. Ennek szubjektív eredményének a kiegyensúlyozására több vizsgáló kerül kiválasztásra, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a vizsgálandó
alapanyagok minőségének megítélésében.
Az értékelés az ajánlati felhívásban megadottak szerint, valamint:
A legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
határai:
alsó határa: 1
felső határa: 10

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot:
I. Az alábbi részek esetében:
4.rész Speciális
1. Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hó-

napja alatt fizetendő ellenszolgáltatás
nettó összege (HUF)

Arányosítás (fordított) a legkisebb értékekhez
pontszám = 9*(X min /X) + 1

II. Az alábbi részek esetében:
1. rész Mirelit áru
2. rész Hús, belsőség
3. rész Pékáru
1. Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hó-

napja alatt fizetendő ellenszolgáltatás
nettó összege (HUF)

Arányosítás (fordított) a legkisebb értékekhez
pontszám = 9*(X min /X) + 1
Bizottsági szavazás alapján

2. Az ételminták élvezeti értéke

"sorbarendezés"
(részletezve az „Ajánlati dokumentáció”-ban)

Fogalmak, magyarázatok:
Az 1. rész-szempont esetében „Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja
alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege” esetében „fordított arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra (a megadott képlet szerint) – azaz
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az 1. részszempont esetében a legmagasabb pontszámot a legalacsonyabb „ellenszolgáltatást” adó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő kapja.
A képletben lévő jelölések magyarázata:
„X”: az adott részszempont tekintetében a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
(azaz az aktuális – vizsgált ajánlattevő által adott „nettó ellenszolgáltatás”)
„X min ” az adott részszempont tekintetében a legelőnyösebb érvényes ajánlat
tartalmi eleme (azaz a legalacsonyabb ellenszolgáltatás nettó összege;)
A 2. rész-szempont esetében a számítás a „sorba rendezés” szerint történik.
Az első helyezett 10 pontot a második 8, a harmadik 7, a negyedik 6, az ötödik 5,
a hatodik 4 és a többi pedig 1 pontot kap.
A helyezést az alábbi módon dönti el ajánlatkérő:
Az ételminták élvezeti értékének összehasonlítását egy több (4-5) tagú szakértő
bizottság végzi. A pontozást részenként és tételenként páros összehasonlítással
végzik úgy, hogy az adott részre beadott összes mintát külön-külön összehasonlítják és a jobbnak értékelt tétel 1 a másik 0 pontot kap (ha nem lehet dönteni köztük
mindkettő 1 pontot kap, ha esetleg mindkettő bár teljesíti az előírásokat, de a bíráló szerint nem jó élvezeti értékűek akkor (mindketten) 0 pontot kapnak).
Bírálóként, az adott „rész” tekintetében minden tétel összehasonlítása utáni (tételenkénti) pontszámokat összesítik és a teljes összehasonlítás után – azaz az
adott rész-re beadott összes ajánlattevő mindegyik ajánlattevővel történő összehasonlítása utáni előálló összpontszám (az összes bíráló vonatkozó pontszámát
összeadva) alapján kerül a sorrend megállapítására úgy hogy az első helyezett a
legmagasabb pontszámot kapott ajánlattevő lesz!
Például 5 ajánlattevő (A,B,C,D,E) esetén az összehasonlítás:
A-B,A-C,A-D,A-E, B-C,B-D,B-E, C-D,C-E, D-E között történik, külön-külön – az
értékelésben szereplő valamennyi tétel között. (így pl. ha 25 db tétel van kijelölve egy adott rész esetén, azaz 25 ételmintát kell ennél becsatolni, akkor 5 bizottsági tag résztvételekor 1250 db összehasonlítás történik.)
Az ételminták benyújtóját a bírálatot végzők nem ismerhetik, a csomagokon ilyen
jelölés nincs! – tehát a bírálat anonim módon – versenysemlegesen - történik.
Amennyiben az 1,2,3. sz. részek esetében, ha valamely „rész”-re csak egy érvényes ajánlat érkezik akkor a pontozás tekintetében a 2. részszempont esetében
az érvényes ajánlat 10 pontot kap. (Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.)
Az egyes (érvényes) ajánlatok végső összpontszáma a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően számítódik.
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A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
Az Ajánlatkérő döntését az Összegezés kiküldése által közli.
Az eljárás eredményéről „összegezés” készül, melyet minden-, ajánlatot benyújtó
Ajánlattevő írásban megkap.

Szerződéskötés
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 összegezésben megjelölte. [Kbt. 131. § (4)]
A Közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötendő szerződést (magyar nyelven) felek a nyertes ajánlat tartalma szerint kötik meg a Kbt. szerint meghatározott tartalommal és időben - a megadott szerződéstervezet alapján.
A dokumentációban és az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek
előírásai szerint kell eljárni.
Minden Gazdasági szereplőnek sikeres ajánlattételt kívánva

2017.augusztusa

Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
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Szakmai előírások

27. / 121 oldal

Az ajánlattételhez kapcsolódó feltételek
általános feltételek

Az Ártáblázatok kitöltése:
Az Ajánlati dokumentációval Önök elektronikus formában megkapták az Ártáblázatokat.
Az ártáblázatban az adatok 1 évre vonatkoznak!
A felolvasólapon az árakat (azaz az „Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás” összegét) meg kell adni:
• az első évre (HUF/1.év) és
• tájékoztatásul két évre is (HUF/2 év).
Az „ártáblázatokból” az egy éves adatok számíthatók ki mivel a szakmai előírásokban és az ártáblázatban megadott mennyiségek egy éves mennyiségek!
A két éves mennyiséget az egy éves mennyiség kétszereseként számolják
és így írják be a felolvasólap megfelelő részébe. (függetlenül attól, hogy
ajánlatkérő adott esetben engedi az árkötöttségi időszak után a megadott módon az esetleges áremelést)
Kérjük, hogy a táblázatokba se sorokat, se oszlopokat ne szúrjanak be, ne
töröljenek ki belőle, még akkor sem, ha megítélésük szerint az Önök ajánlatához nincsen a teljes táblázatra szükség!
Ha kiegészítő információkat kívánnak adni, akkor azt egy másik táblázatban,
vagy dokumentumban tegyék meg! (figyeljenek arra, hogy ajánlatkérő a felhívásban nem tette lehetővé az alternatív ajánlattételt! -„Változatokra vonatkozó
információ”)
A táblázatok egy részében (pl: ártáblázatok) a könnyebb használat érdekében
képletek is beszúrásra kerülhettek - az automatikus számolás érdekében. Kérem ezért a táblázatnak csak a szükséges részére írjanak, mivel ellenkező
esetben a képletek működése nem lesz megfelelő!
Kérem az esetleges „kompatibilitási problémák” elkerülése érdekében
ellenőrizzék a táblázatok helyes működését, s amennyiben bármely – az ajánlattételt akadályozó - hibát tapasztalnak jelezzék, ill. amennyiben a hibát ki tudják javítani tegyék meg.
Beadás előtt mindenképpen ellenőrizzék, hogy az Ajánlatukba becsatolt táblázatokban
az adatok helyesen szerepeljenek! (Ez mindenképpen Ajánlattevő felelőssége!)
Az árak a szerződéskötéstől számított egy évig kötöttek, nem változtathatók. Ezt követően az árváltozás a következő időszakban a KSH adatközlés alapján egy alkalommal történhet és a KSH által kiadott gyorstájékoztatójában szereplő a megelőző év
azonos hónapjára vonatkozó „élelmiszer árváltozás” max 100%-ának megfelelő
mértékben.
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Részleteiben
1. rész Mirelit: „élelmiszer árváltozás”
2. rész Hús, belsőség: „sertéshús” és „baromfihús” árváltozása a részben szereplő
termékeknek megfelelően
3. rész Pékáru: „kenyér” árváltozásának
4. rész Speciális: „élelmiszer árváltozás”
Az aktuális adatok a KSH mindenkori honlapján a „Fogyasztói ár”- ra vonatkozó, havonta megjelenő gyorstájékoztatójában találhatóak.
A tájékoztató letölthető (jelenleg) a
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far1707.html
aktualizált címről (a hivatkozási cím a dokumentáció készítésének időszakában érvényes álla-

potnak felel meg!- ezt frissíteni kell az aktuális időszaknak megfelelően)! Felhívjuk az adatfelhasználók figyelmét, hogy az esetleges utólagos adatjavítások miatt mindig a legfrissebb tájékoztató adatai
érvényesek a korábbi időszakokra vonatkozóan is.

Engedmények
Minden engedményt (árurabatt, százalékos árengedmény, sávos árengedmény,…) a megadott egységárba kell beépíteni!!
Külön árengedmény, áru rabatt a megrendelés összértékéhez semmilyen formában nem köthető, egyéb kedvezmény nem adható!!
Akciók
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a megajánlott
termékek vonatkozásában akciót tart, úgy erről előzetesen küldjön írásos értesítést Ajánlatkérő kapcsolattartója részére. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy amennyiben a megajánlott termékek között akciós termék is szerepel, úgy
ezt akciós áron vásárolja meg a nyertes ajánlattevőtől!
A kitöltött iratmintákat mind írásos (nyomtatott), mind pedig elektronikus (CD) változatban be kell csatolni az ajánlatukba!
Amennyiben a nyomtatott és az elektronikus változat között eltérés adódna, a nyomtatott változat az irányadó!!

Elvárások a megajánlandó termékekhez kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatban
Ajánlattevő és az Ajánlatkérő közös érdeke, hogy az együttműködés során a hatékonyság, gazdaságosság és a minőségi színvonal növekedése egyidejűleg valósuljon meg.
Feladat: Tapolca város területén a közétkeztetés (bölcsőde, óvoda, általános iskola,
idősek otthona, kórház) részére élelmiszer alapanyagok leszállítása az Ajánlati felhívásban megadott termékcsoport(ok)ban, az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint.
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Tekintettel arra, hogy a leszállításra kerülő termékekből alapvetően különböző korú
gyermekek, idősek és beteg emberek számára készülnek az ételek, illetve azok fogyasztják, ezért fokozott figyelemmel járunk el pl. az alábbiak tekintetében:
− Friss legyen
− Íz és megjelenés tekintetében az átlagosnál fokozottabb az elvárás
− Ne tartalmazzon semmilyen undort vagy visszatetszést keltő adalékot, csomagoló anyagot
− Ne legyen csípős
Leszállításra kizárólag az „Ajánlati dokumentáció”-ban és a jogszabályokban, szabványokban és ajánlásokban meghatározott, kiváló minőségű termékek kerülhetnek.
Ajánlattevőnek csatolnia kell az erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlata részeként!
A termékek kiszerelésének megadása az ételkészítési receptek, valamint a gyermekélelmezés, egészségügyi, és szociális intézményi élelmezés követelményei miatt lettek az előírtaknak megfelelően megállapítva. (hiszen pl: az élelmezési normák miatt
sem mindegy, hogy adott esetben az egyes termékek milyen formában és mennyiségben kerülnek a felhasználásra kiszállításra!)
Mirelit termékcsoport (1. rész) és Speciális termékcsoport (4. rész): Ajánlatkérő elfogadja a kiírástól eltérő kiszerelést is – amennyiben a szállítani kívánt termék eltérő
kiszerelésben kerül forgalomba – azonban az eltérés nem haladhatja meg a -10% és a
+ 20%-t (a megajánlandó összdarabszám a kiszerelés különbözősége esetén az előírt
összmennyiség függvényében változtatandó azoknál a soroknál, ahol nem darabszámban van meghatározva a mennyiség!)
Pékáru termékcsoport (3. rész):
A szakmai leírásban ajánlatkérő rögzítette az egyes szállítandó termékek esetében
a kiszerelés elvárt mértékét.
Ajánlatkérő elfogadja a kiírástól eltérő kiszerelést is – amennyiben a szállítani kívánt termék eltérő kiszerelésben kerül forgalomba – azonban az eltérés mértéke
nem haladhatja meg:
• a péksütemények és a kenyér esetében a 0% tól a + 20% -t.
• a többi termék esetében a
-10%-tól a + 20% -t.
A db számban megadott mennyiség esetében függetlenül a kiszerelési méret/súly értékétől a megadott összdarabszám betartandó.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben valamely terméknél a minőség márka- vagy
gyártó-névvel kerül meghatározásra („olyan mint a…”), akkor kérjük, hogy lehetőség
szerint azt szállítsák, mivel a gyermek és szociális étkeztetés miatt ezen termékek a
megszokottak és elfogadottak a fogyasztók által. (Természetesen Ajánlatkérő ezen
megjegyzésével nem kívánja a versenyt korlátozni, csak felhívja a figyelmet arra, hogy
az általa kiszolgált fogyasztók (gyerekek, idősek, betegek) nehezen szoknak át egy új, esetleg alapvetően más ízhatású, állagú termékekre.)
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Szállítónak vállalnia kell, hogy teljesítése során betartja és alvállalkozóival, valamint
alkalmazottjaival betartatja a 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól, valamint a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről jogszabályban előírtakat, valamint, hogy a teljesítés
időszaka alatt az élelmiszerek szállítására használt járművei meg fognak felelni a vonatkozó előírásoknak.
Szállítás: általában naponta, reggel 6-9 óra, pékáru esetében 6-7 óra közti időben
Ajánlatkérő székhelyére (8300 Tapolca, Stadion út 16.) valamint, ha a megrendelés úgy szól a Tapolca Ringató Bölcsőde (Tapolca, Nagyköz u. 1-3.) címre is.
(csak a személyes átadás-átvétel a megfelelő)
Az esetlegesen eltérő időpontokat a dokumentáció további része „rész”-enként
tartalmazza – ill. szükség esetén a megrendelés meghatározza!
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az áruknak ezekre a helyekre történő
szállítását, valamint az Intézmény alkalmazottainak történő átadását, s a tároló
helyre történő elhelyezést.
Az ajánlattevő az általa megajánlott áron (lásd „felolvasólap”) felül egyéb jogcímen /szállítási díj, csomagolási díj, stb./ költséget az ajánlatkérővel szemben
nem érvényesíthet.
Pótmegrendelés szállítása: 7:00 óráig (minden „rész” esetén)
Hiányos szállítás esetén az áru pótlása (kivéve a mirelit termékeket – azoknál
egy nap) az alap-szállítást követő 1 órán belül kötelező. (Amennyiben bármely
okból a pótlás nyertes ajánlattevő részéről nem lehetséges, Ajánlatkérő jogosult
a nyertes ajánlattevő költségére az érintett termékeket harmadik féltől beszerezni!)
A megrendelést Ajánlatkérő képviselője legkésőbb a szállítást megelőző munkanap
13:30 óráig adja le az Ajánlattevő által megadott telefonszámon.
Pótmegrendelések időpontja: a szállítást megelőző munkanapon 14:00 óráig.
Göngyöleg: a szállításhoz szükséges, - az adott terméknek megfelelő - göngyöleg
biztosítása Ajánlattevő/Szállító feladata. Ajánlatkérő a csomagolóeszközt legkésőbb a következő szállításkor adja vissza.
Vállalandó kötbérek: lásd a felhívásban és a szerződéstervezetben
Kötbérek mértéke:

lásd a felhívásban és a szerződéstervezetben

Minőség-ellenőrzés módja: lásd a szerződéstervezetben
szükség esetén érzékszervi vizsgálattal (pl.: állag, íz, illat, stb…) ill. műszerrel,
valamint egyes termékek esetében (pl.: burgonya ) próba – főzés, sütést.. követően is történhet, mely eredményétől függően Ajánlatkérő kérheti a minőségileg
nem megfelelő termék cseréjét – melyet nyertes ajánlattevőnek a következő
szállításnál díjmentesen el kell végeznie.
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Vitatott esetben külső laboratóriumi vizsgálat is igénybe vehető, melynek költsége évente („rész”-enként) 1 alkalommal ajánlattevőt terheli. Évi „rész”-enkénti
egynél több alkalom esetén a költség igazoltan nem megfelelő minőség esetén
ajánlattevőt, ellenkező esetben ajánlatkérőt terheli.
Reklamáció: minőségi, mennyiségi.

Az ajánlattételhez kapcsolódó egyéb feltételek
A teljesítés során kizárólag az ajánlatban megajánlott gyártmányú, típusú termék szállítását tudja ajánlatkérő elfogadni. (ha a megajánlott termék a teljesítés során nem lesz
elérhető, gyártása megszűnik, ebben az esetben ezt dokumentumokkal igazolni kell és
Ajánlatkérővel egyeztetetten az Ő jóváhagyását követően azzal egyenértékű termék
leszállítása lehetséges lehet.)
Ajánlattevőnek és alvállalkozójának külön-külön is meg kell felelnie különösen az
alábbi jogszabályoknak ill. ezek esetleges időközbeni módosításainak:
Ajánlattevő a vonatkozó főbb jogszabályi feltételeket, szabványokat adott esetben a:
https://www.nebih.gov.hu/a_hivatalrol/jogszabalyok
oldalon található mindenkori tájékoztató gyűjteményben is megtalálhatja.
(Természetesen ajánlatkérő nem felelhet az előzőekben megadott honlap tartalmáért
– hiszen azt nem ő szerkeszti - , annak adatait ajánlattevő saját felelősségére használhatja fel!)
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem a megajánlott termék előállítója,
csatolja ajánlatához:
− az erről szóló nyilatkozatát a gyártó, előállító megjelölésével, valamint
− a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása igazolására
érvényes HACCP rendszer működtetéséről szóló nyilatkozatát. Csatolni
szükséges egy nyilatkozatot, hogy mely termékeknek (terméksoronként) ki az
előállítója, s hogy az előállító érvényes HACCP rendszert működtet.
(a HACCP vagy azzal egyenértékű rendszer működtetése kötelező!)
Azon termékek esetében, melyeknél a jogszabály hűtve történő szállítást ír elő,
Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának rendelkeznie kell a megfelelő hűtőtérrel felszerelt, szállító járművel! Az erről szóló nyilatkozatot az ajánlathoz mellékelni kell!

FONTOS!
A kiírásban megadott, esetlegesen gyártóra utaló megnevezések, fantázianevek kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében szerepelnek!
Az egyes megadott paraméterű termékek helyett azzal mindenben (a
követelményekben megadott paraméterek szerint) „egyenértékű” – vagy jobb termék is ajánlható.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Adott esetben ajánlatkérő kérésére a megajánlott termékre vonatkozó adatokat meg
kell adni, „objektív bizonyítékokkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl.
az árucímke, gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy különösen az értékelési szempontokra
figyelemmel a szállításnál a megajánlott és a termékmintában megadott termékeknek megfelelő minőségben és paraméterekkel végezzék a teljes szerződéses időszakban a szállítást, mert minőségromlás esetén Ajánlatkérő a szállítás
adott részeit „hibás szállításnak” minősíti annak összes következményével
együtt!
A termékekre és a termék-minőségre vonatkozó kötelezettség be nem tartása szerződésszegésnek minősülhet, ami a szerződés rendkívüli felmondásának indokául
szolgálhat.
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1. „rész” Mirelit

Tételszám

Megnevezés

Mennyiség/év

1.1

Brokkoli 20 kg-os kiszerelés, ömlesztett

1460 kg

1.2

Karfiol 45-60 mm, 20 kg-os kiszerelés, ömlesztett

2200 kg

1.3

Finom főzelék 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

1.4

Zöldborsó 20 kg-os

3500 kg

1.5

Sárgahüvelyű bab 20 kg-os, ömlesztett

3340 kg

1.6

Sárgarépakocka 20kg-os kiszerelés, ömlesztett

2600 kg

1.7

Sárgarépakorong 20kg-os kiszerelés, ömlesztett

2500 kg

1.8

Fehérrépa kocka 25 kg-os kiszerelés, ömlesztett

3600 kg

1.9

Zellerkocka 25 kg-os kiszerelés ömlesztett

2125 kg

1.10

Karalábé kocka 25 kg-os kiszerelés, ömlesztett

1575 kg

1.11

Húsleves zöldség keverék 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

3560 kg

1.12

Kelbimbó 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

200 kg

1.13

Sóskapüré 10 kg-os kiszerelés, 2,5kg/tömb

500 kg

1.14

Parajpüré 10 kg-os kiszerelés 2,5 kg/tömb

670 kg

1.15

Vadas mártás 4 kg-os kiszerelés, 500gr/tömb

600 kg

1.16

Gyalult tök kaporral 16 kg-os kiszerelés, 4 kg/tömb

1.17

Sütőtök kocka 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

200 kg

1.18

Morzsolt kukorica 20 kg-os kiszerelés

260 kg

1.19

Petrezselyem zöld vágott 10 kg-os kiszerelés,
1kg/csomag

470 kg

1.20

Meggy magozott 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

1.21

Panírozott halrúd 100 % filé, 250 gr-os kiszerelés

1.22

Afrikai harcsafilé interfóliás jégmentes

1. rész
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600 kg

1408 kg

1000 kg
12 kg
3400 kg
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1.23

Burgonyanudli előfőzött 10kg-os kiszerelés

1.24

Szilvásgombóc 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

280 kg

1.25

Túró töltelékes gombóc 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

200 kg

1200 kg

Az ajánlattételhez kapcsolódó feltételek
Alapvetően lásd az általános feltételekben megadottakat!
Leszállításra kizárólag az „Ajánlati dokumentáció”-ban és a jogszabályokban, szabványokban és ajánlásokban meghatározott, első osztályú termékek kerülhetnek.
A szükséges, a jogszabályokban és szakmai ajánlásokban előírt higiénés és a „hűtési” feltételek a tárolás és a szállítás alatt is szigorúan betartandók!
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy különösen az értékelési szempontokra figyelemmel a szállításnál a megajánlott és a termékmintában megadott termékeknek megfelelő minőségben és paraméterekkel végezzék a teljes szerződéses időszakban a szállítást, mert minőségromlás esetén Ajánlatkérő a szállítás adott részeit „hibás szállításnak” minősíti annak összes következményével együtt!

FONTOS!
A kiírásban megadott, esetlegesen gyártóra utaló megnevezések, fantázianevek;
kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében szerepelnek!
Ajánlatukban ezzel ”egyenértékű” - megegyező minőségű terméket kell szerepeltetniük!

1. rész

„Mirelit” egyéb feltételek 2. oldal
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2. „rész” Hús, belsőség
Tételszám

Megnevezés

Mennyiség / év egys.

2.1

Csirkemáj előhűtött, szív nélkül

2.2

Csirkemell filé I.o. előhűtött

1 200 kg

2.3

Csirkecomb alsó előhűtött, számolt

1600 kg

2.4

Csirkecomb előhűtött, sorolt, számolt, egész

2.5

Csirkecomb felső előhűtött, számolt

5 000 kg

2.6

Pulykafelsőcomb filé előhűtött

1 350 kg

2.7

Pulyka zúza, előhűtött

126 kg

2.8

Pulykamáj szív nélkül, előhűtött

175 kg

2.9

Sertéstarja csont nélkül, előhűtött

260 kg

2.10

Sertés lapocka előhűtött

11 350 kg

2.11

Sertés comb előhűtött

11 000 kg

2.12

Sertés karaj csont nélkül előhűtött

3 900 kg

2.13

Húsos csont, előhűtött, sertés

2 500 kg

950 kg

100 kg

Az ajánlattételhez kapcsolódó feltételek
Alapvetően lásd az általános feltételekben megadottakat!
Fokozottan figyeljen az alábbiakra:
Tekintettel arra, hogy a leszállításra kerülő termékekből alapvetően különböző korú
gyermekek, idősek és beteg emberek számára készülnek az ételek, illetve azok fogyasztják, ezért fokozott figyelemmel járunk el pl. az alábbiak tekintetében:
− Friss legyen
− Íz és megjelenés tekintetében az átlagosnál fokozottabb az elvárás
− Ne tartalmazzon semmilyen undort, vagy visszatetszést keltő adalékot,
csomagoló anyagot
Leszállításra kizárólag az „Ajánlati dokumentáció”-ban és a jogszabályokban, szabványokban és ajánlásokban meghatározott, első osztályú termékek kerülhetnek.
A szükséges, a jogszabályokban és szakmai ajánlásokban előírt higiénés és a „hűtési” feltételek a tárolás és a szállítás alatt is szigorúan betartandók!

2. rész „Hús, belsőség” - egyéb feltételek
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Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy különösen az értékelési szempontokra figyelemmel a
szállításnál a megajánlott és a termékmintában megadott termékeknek megfelelő minőségben és paraméterekkel végezzék a teljes szerződéses időszakban a szállítást, mert minőségromlás esetén Ajánlatkérő a szállítás adott részeit „hibás szállításnak” minősíti annak
összes következményével együtt!

FONTOS!
A kiírásban megadott, esetlegesen gyártóra utaló megnevezések, fantázianevek;
kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében szerepelnek!
Ajánlatukban ezzel ”egyenértékű” - megegyező minőségű terméket kell szerepeltetniük!

2. rész „Hús, belsőség” - egyéb feltételek

2. oldal
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3. „rész” Pékáru
Tételszám

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40

Mennyiség / év
Megnevezés
Tepertős pogácsa 65 gr-os - csomagolatlan
2 000 db
Sajttal szórt leveles pogácsa 65 gr-os - csomagolatlan
2 000 db
Briós cukrozott 47,5 gr - csomagolatlan
5 100 db
Briós 95 gr-os - csomagolatlan
2 100 db
Teljes kiőrlésű kenyér, szeletelt, csomagolt 750 gr-os
12 000 db
Francia bagett 300 gr-os - csomagolatlan
300 db
Molnárka 47,5 gr-os - csomagolatlan
2 000 db
Császárzsemle 44gr-os - csomagolatlan
9 800 db
Élesztő 500 gr-os
92 kg
Fehérkenyér szeletelt csomagolt forma 1kg-os
4 700 kg
Fehérkenyér szeletelt csomagolt 1kg-os
4 700 kg
Félbarna szeletelt csomagolt forma 1kg-os
3 850 kg
Fonott kalács 500gr-os - csomagolatlan
1 600 db
ízes bukta 60gr-os kajszibarack ízesítésű - csomagolat4 200 db
lan
ízes fánk 70gr-os- csomagolatlan
1 970 db
Csokis croissant 50 gr-os- csomagolatlan
5 000 db
Fahéjas csiga 80 gr-os- csomagolatlan
1 400 db
Fahéjas csiga 50 gr-os- csomagolatlan
2 600 db
Mákos bejgli 500 gr-os- csomagolatlan
1 250 db
Kakaós csiga kelt 80gr-os- csomagolatlan
840 db
Kakaós csiga kelt 50gr-os- csomagolatlan
4 890 db
Kakaós fatörzs 44gr-os- csomagolatlan
12 000 db
Kakaós kalács 500gr-os- csomagolatlan
948 db
Kifli tejes 44gr-os- csomagolatlan
39 300 db
Korpás zsemle 80 gr-os- csomagolatlan
17 000 db
Korpás kifli 50gr-os- csomagolatlan
16 500 db
Kuglóf vaníliás 500gr-os- csomagolatlan
850 db
Szezámos hami 45-gr-os- csomagolatlan
12 600 db
Hosszú zsemle 54 gr-os- csomagolatlan
26 000 db
Magos zsemle 54 gr-os- csomagolatlan
18 150 db
Túrósbatyu 80 gr-os- csomagolatlan
1 700 db
Mákos rigó 44 gr-os- csomagolatlan
4 680 db
Vanília ízű pudingos rácsos 50 gr-os- csomagolatlan
400 db
Ökörszem 57,5gr-os- csomagolatlan
4 400 db
Ökörszem 80 gr-os- csomagolatlan
840 db
Pizzás kifli 56 gr- csomagolatlan
2 000 db
Pizzás csiga 80 gr-os- csomagolatlan
840 db
Pizzás csiga 50 gr-os- csomagolatlan
5 300 db
Rozsos kenyér szeletelt csomagolt forma 1kg-os
12 400 kg
Sajtos kifli 44 gr-os- csomagolatlan
11 260 db

3. rész „Pékárú” egyéb feltételek

1. oldal
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Tételszám

3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47

Megnevezés
Vajas kifli 44 gr-os - csomagolatlan
Vizes Zsemle 54g - csomagolatlan
Zsemlemorzsa 10kg/zsák, ömlesztett
Teljes kiörlésű Graham zsemle 50gr-os - csomagolatlan
Teljes kiörlésű Graham spitz 50gr-os - csomagolatlan
Teljes kiörlésű Tönkölyös zsemle 50 gr-os - csomagolatlan
Teljes kiörlésű Tönkölyös spitz 50 gr-os - csomagolatlan

Mennyiség / év

6 130 db
123 500 db
1 060 kg
34 000 db
38 000 db
7 200 db
18 000 db

Az ajánlattételhez kapcsolódó feltételek
Alapvetően lásd az általános feltételekben megadottakat!
Fokozottan figyeljen az alábbiakra:
Tekintettel arra, hogy a leszállításra kerülő termékekből alapvetően különböző korú
gyermekek, idősek és beteg emberek számára készülnek az ételek, illetve azok fogyasztják, ezért fokozott figyelemmel járunk el pl. az alábbiak tekintetében:
− Friss legyen
− Íz és megjelenés tekintetében az átlagosnál fokozottabb az elvárás
− Ne tartalmazzon semmilyen undort, vagy visszatetszést keltő adalékot,
csomagoló anyagot
Leszállításra kizárólag az „Ajánlati dokumentáció”-ban és a jogszabályokban, szabványokban és ajánlásokban meghatározott, első osztályú termékek kerülhetnek.
A szükséges, a jogszabályokban és szakmai ajánlásokban előírt higiénés és a „hűtési” feltételek a tárolás és a szállítás alatt is szigorúan betartandók!
Szállítás: általában naponta, reggel 6-7 óra közti időben Ajánlatkérő székhelyére
(8300 Tapolca, Stadion út 16.) valamint, ha a megrendelés úgy szól a Tapolca
Ringató Bölcsőde (Tapolca, Nagyköz u. 1-3.) címre is. (Csak a személyes átadás-átvétel a megfelelő.)
Az esetlegesen eltérő időpontokat a dokumentáció további része termékenként tartalmazza – ill. szükség esetén a megrendelés meghatározza!
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy különösen az értékelési szempontokra figyelemmel a szállításnál a megajánlott és a termékmintában megadott termékeknek
megfelelő minőségben és paraméterekkel végezzék a teljes szerződéses időszakban a szállítást, mert minőségromlás esetén Ajánlatkérő a szállítás adott részeit
„hibás szállításnak” minősíti annak összes következményével együtt!
FONTOS!
A kiírásban megadott, esetlegesen gyártóra utaló megnevezések, fantázianevek;
kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében szerepelnek!
Ajánlatukban ezzel ”egyenértékű” - megegyező minőségű terméket kell szerepeltetniük!

3. rész „Pékárú” egyéb feltételek

2. oldal
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4. „rész” Speciális élelmiszerek
Megnevezés

Tételszám

Mennyiség / év

4.1

Glutén, tej és tojásmentes
száraztészta 500 gr-os kiszerelés

A durumtészta ízéhez közel
álló ízvilág. Sárga színű, állagát főzés után is megtartja.
Választék: cérnametélt,
szélesmetélt, orsó, szarvacska, spagetti, fodros nagykocka, kiskocka, kiskagyló, penne

4.2

Gluténmentes házi jellegű
kenyér 240 gr-os, csomagolt

pirítás nélkül fogyasztható ,
nem morzsálódó, ízletes

250 kg

722 db

Az ajánlattételhez kapcsolódó egyéb feltételek
Alapvetően lásd az általános feltételekben megadottakat!
FONTOS!
A kiírásban megadott, esetlegesen gyártóra utaló megnevezések, fantázianevek;
kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében szerepelnek!
A leszállított termékeknél egyértelműen (dokumentumokkal) kell bizonyítani, hogy
azok megfelelnek az előírtaknak, azaz azok „Glutén, tej és tojásmentes”-ek (4.1)
ill. „Gluténmentes” (4.2) és a gyártási, raktározási és szállítási folyamat során
sem szennyeződhetnek!
Az egyes megadott paraméterű termékek helyett azzal mindenben (kiszerelés,
energiatartalom, zsírtartalom, stb.) „egyenértékű” – vagy jobb minőségű - termék
is ajánlható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Adott esetben ajánlatkérő kérésére a megajánlott termékre vonatkozó adatokat meg
kell adni, „objektív bizonyítékokkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül
pl. az árucímke, gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben valamely terméknél a minőség márkavagy gyártó-névvel kerül meghatározásra, akkor kérjük, hogy lehetőség szerint azt
szállítsák, mivel a gyermek és szociális étkeztetés miatt ezen termékek a megszokottak és elfogadottak a fogyasztók által. (Természetesen Ajánlatkérő ezen megjegyzésével nem kívánja a versenyt korlátozni, csak felhívja a figyelmet arra, hogy
az általa kiszolgált fogyasztók (gyerekek, idősek, betegek) adott esetben nehezen
szoknak át új esetleg alapvetően más ízhatású termékekre)
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy különösen az értékelési szempontokra figyelemmel a szállításnál a megajánlott és a termékmintában megadott termékeknek
megfelelő minőségben és paraméterekkel végezzék a teljes szerződéses időszakban a szállítást, mert minőségromlás esetén Ajánlatkérő a szállítás adott részeit
„hibás szállításnak” minősíti annak összes következményével együtt

4. rész„Speciális élelmiszerek” egyéb feltételek

1. oldal
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Termékminták
(Élelmiszerminta)

Az értékeléshez a következő táblázatokban felsorolt termékekből szükséges a
megadott mennyiségű mintát beadni az ajánlattal együtt!

A termékmintákkal kapcsolatos feltételeket és előírásokat lásd még az „Ajánlati
dokumentáció” - „Az ajánlat benyújtása…” „Csomagolás” részében.
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1. rész - Mirelit - termékminták

Tételszám

Megnevezés

1.4
1.5
1.6

Zöldborsó 20 kg-os
Sárgahüvelyű bab 20 kg-os, ömlesztett
Sárgarépakocka 20kg-os kiszerelés, ömlesztett
Húsleves zöldség keverék 10 kg-os kiszerelés,ömlesztett
Vadas mártás 4 kg-os kiszerelés, 500gr/tömb
Morzsolt kukorica 20 kg-os kiszerelés
Meggy magozott 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett
Panirozott halrúd 100 % filé, 250 gr-os kiszerelés
Afrikai harcsafilé interfóliás jégmentes
Burgonyanudli előfőzött 10kg-os kiszerelés
Szílvásgombóc 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett
Túró töltelékes gombóc 10 kg-os kiszerelés,ömlesztett

1.11
1.15
1.18
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Minta
Minta
mennyisége
szükséges
legalább
X
0,5 kg
0,5 kg
X
0,5 kg
X
X

0,5 kg

X
X
X

0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg

X

0,5 kg

X
X
X

1 kg
0,5 kg
0,5 kg

X

0,5 kg

Az értékeléshez az „X”-szel jelzett termékekből szükséges a megadott mennyiségű mintát beadni az ajánlattal együtt:

1. rész ételminta

Mirelit
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2. rész Hús, belsőség - termékminták

Tételszám

Termék

6.1
6.5
6.7
6.8

Csirkemáj előhűtött, szív nélkül
Csirkecomb felső előhűtött, számolt
Pulyka zúza, előhűtött
Pulykamáj szív nélkül, előhűtött

6.10

Sertés lapocka előhűtött
Sertés comb előhűtött
Húsos csont, előhűtött, sertés

6.11
6.13

Minta
Minta
mennyisége
szükséges
(legalább)
x
0,5 kg
x

0,5 kg

x

0,5 kg

x

0,5 kg

x

0,5 kg

x

0,5 kg

x

1 kg

Az értékeléshez az „X”-szel jelzett termékekből szükséges a megadott mennyiségű mintát beadni az ajánlattal együtt:

2. rész ételminta

Hús, húskészítmény
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3. rész Pékáruk - termékminták

Tételszám

Megnevezés

Minta
Minta menyszükséges
nyisége
X
5 db
X
5 db
X
5 db

3.2
3.3
3.8

Sajttal szórt leveles pogácsa 65 gr-os
Briós cukrozott 47,5 gr
Császárzsemle 44gr-os

3.10

Fehérkenyér szeletelt csomagolt forma 1kg-os

X

1 db

3.11

Fehérkenyér szeletelt csomagolt 1kg-os

X

1 db

3.12

Félbarna szeletelt csomagolt forma 1kg-os

X

1 db

3.16
3.22
3.24
3.25
3.26
3.29
3.30
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42

Csokis croissant 50 gr-os
Kakaós fatörzs 44gr-os
Kifli tejes 44gr-os
Korpás zsemle 80 gr-os
Korpás kifli 50gr-os
Hosszú zsemle 54 gr-os
Magos zsemle 54 gr-os
Pizzás csiga 50 gr-os
Rozskenyér szeletelt csomagolt forma 1kg-os
Sajtoskifli 44 gr-os
Vajas kifli 44 gr-os
Vizes Zsemle 54g

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5 db
5 db
5 db
5 db
5 db
5 db
5 db
5 db
1 db
5 db
5 db
5 db

Az értékeléshez az „X”-szel jelzett termékekből szükséges a megadott mennyiségű mintát beadni az ajánlattal együtt:

3.rész ételminta

Pékáru
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Iratminták
A mellékletben szereplő adatlapok, iratminták használata nem kötelező, ám javasolt! A kötelezően előírt nyilatkozatokat az iratminták közt szereplő dokumentumoktól eltérő formátumban is elfogadjuk, az iratmintát az Önök munkájának, megkönnyítése érdekében javasoljuk! Kérjük, vegyék figyelembe, hogy adott esetben nem minden nyilatkozathoz
készült iratminta!



Iratminták 1. (ajánlattételkor beadandó)
1.1.sz. melléklet

Felolvasólap
Ajánlati nyilatkozat

1.2.sz. melléklet

1.3.sz. melléklet

−
−

nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján
nyilatkozat a szerződéstervezetről
nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) szerint

−
„Egységes európai közbeszerzési dokumentum”
(ESPD)

Egyéb nyilatkozatok

1.4.sz. melléklet

1.5.sz. melléklet
1.6.sz. melléklet

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

nyilatkozat a leszállítandó termékekről
nyilatkozat adott jogszabály betartásáról
nyilatkozat szállító járműről
nyilatkozat termékleírásokról és ételmintáról
nyilatkozat rovar és rágcsálóírtásról
nyilatkozat HACCP rendszerről
nyilatkozat kieg.táj. kérésről
nyilatkozat ajánlati biztosítékról
nyilatkozat elektronikus példányról
nyilatkozat összeférhetetlenségről

Nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén)
Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően is felhasználandó



Iratminták 2. (a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően - kizárólag a



Ártáblázat



Szerződés-tervezet

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) részére)

Figyelem:
• A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának dátuma (lásd TED)!
• A szerződés-tervezet elfogadásáról elegendő nyilatkozni, kitöltött szerződés-tervezetet az ajánlathoz nem
kell csatolni!
• AF = Ajánlati felhívás, AD= Ajánlati dokumentáció
• Az ártáblázatok helyes működése ellenőrizendő
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1.1. sz.melléklet
•

Felolvasó lap
Ajánlattevő neve:

...............................................................................

címe:

...............................................................................
közös ajánlattétel esetén mindegyik résztvevő felsorolandó

Az ajánlat tárgya:

Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben
Az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint

Ajánlatkérő által fizetendő teljes körű ellenszolgáltatás összege (HUF-ban):

Rész

Nettó összár

ÁFA összesen

……………HUF/1.év …………HUF/1.év
1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Mirelit áru

Hús-belsőség

Pékáru
Speciális élelmiszerek

*tájékoztatásul
……………HUF/2év

Bruttó összár
……………HUF/1.év

…………HUF/2év

……………HUF/2év

……………HUF/1.év …………HUF/1.év

……………HUF/1.év

*tájékoztatásul
……………HUF/2év

…………HUF/2év

……………HUF/2év

……………HUF/1.év …………HUF/1.év

……………HUF/1.év

*tájékoztatásul
……………HUF/2év

…………HUF/2év

……………HUF/2év

……………HUF/1.év …………HUF/1.év

……………HUF/1.év

*tájékoztatásul
……………HUF/2év

…………HUF/2év

……………HUF/2év

*A 2 éves ár (HUF/2év) csak tájékoztató jellegű mivel nem tartalmazza az esetleges 2. évben alkalmazandó
árváltozás mértékét.

Amennyiben az 1., 2., 3. „rész”- ek valamelyikére tettem ajánlatot az előírt ételmintákat a meghatározott
csomagolásban, az ajánlattal együtt Ajánlatkérőnek leadtam!

Kelt, …………………..
cégszerű aláírás
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1.2.sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat1
„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában

Alulírott ………………………….………,
az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) megnevezése ……………………………………………………
címe (székhelye/lakóhelye)
adószáma:
cégjegyzék száma
telefonszáma
telefax száma
e-mail címe
kapcsolattartó neve
mobil száma

.........................................................................................
.........................................................................................
… ....................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
…………………………………………………………………

cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy a képviseletre meghatalmazott személy felelősségem tudatában
az alábbi nyilatkozatokat teszem:
1. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a felhívás és dokumentáció
feltételeit elfogadom, az általam képviselt ajánlattevő a szerződés megkötésére és
teljesítésére képes és alkalmas, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és
teljesítjük az ajánlatunkban közölt ellenszolgáltatásért.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben
van az ajánlati felhívással vagy dokumentációval, ill. azok bármely feltételével, akkor
az ajánlatunk érvénytelen. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától,
és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
3.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 2:
−

mikrovállalkozásnak minősül;

−

kisvállalkozásnak minősül;

−

középvállalkozásnak minősül;
nem tartozik a törvény hatálya alá.

−

Az általunk igényelt fizetési feltételek, ill. a szerződés időtartama az ajánlati felhívásban
és az ajánlati dokumentációban meghatározottaknak megfelel.
Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
………………………………
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot mindegyik ajánlattevőnek külön-külön kell elkészíteni és
kitölteni, majd aláírni.
2
a megfelelő szövegrész aláhúzandó!
1
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást 3 használták az
egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos
lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény 4 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell
kitöltenie.
A beszerző azonosítása 5
Válasz:

Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft.

Név:
Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid
ismertetése 6:

Adás-vételi keretszerződés - Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben, gyermekélelmezés, egészségügyi, és szociális intézményi
élelmezés céljából
1. rész Mirelit áru
25 tétel
2. rész Hús, belsőség

13 tétel

3. rész Pékáru

47 tétel

4. rész Speciális

2 tétel

3

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és
más érdekelt felek rendelkezésére.
4
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes
tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
5
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös
közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
6
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
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Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 7:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott [ ]
esetben:
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb [ ]
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott
esetben, ha szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek 8:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy [] Igen [] Nem
középvállalkozás 9?
Csak ha a közbeszerzés fenntartott 10:

[] Igen [] Nem

A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás 11 vagy védett munkahelyteremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?

7

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
9
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél
kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
10
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
8
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Ha igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az
érintett munkavállalók a fogyatékossággal
élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók
mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal
egyenértékű
igazolással
(pl.
nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen
töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:

[…]
[….]

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

a) [……]

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
minősítést 12:

c) [……]

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?

d) [] Igen [] Nem

Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A.,
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni
a társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt
bármely tagország díjmentesen hozzáférhető
nemzeti adatbázisából?

e) [] Igen [] Nem

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.
12
A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
11
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]

Részvétel formája:
Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz [] Igen [] Nem
részt a közbeszerzési eljárásban? 13
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):

a:) [……]

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt
vevő csoport tagjai:

b): [……]

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

c): [……]

Részek
Adott esetben annak a résznek (azoknak a
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:

Válasz:
1. rész Mirelit áru

[] Igen [] Nem

2. rész Hús, belsőség

[] Igen [] Nem

3. rész Pékáru

[] Igen [] Nem

4. rész Speciális

[] Igen [] Nem

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:
Válasz:
Teljes név;
[……];
valamint a születési idő és hely, ha szüksé[……]
ges:
Beosztás/milyen minőségben jár el:
[……]
Postai cím:
[……]
Telefon:
[……]
E-mail cím:
[……]
Amennyiben szükséges, részletezze a képvi- [……]
seletre vonatkozó információkat (a képviselet
formája, köre, célja stb.):

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk
Igénybevétel:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi
V. részben feltüntetett kritériumoknak és
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?
13

Válasz:
[]Igen []Nem

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
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Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott
információkat is 14.

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni
harmadik félnek?

Válasz:
[]Igen []Nem
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel
a javasolt alvállalkozókat:
[…]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói
kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.
Bűnszervezetben való részvétel 15;
2.
Korrupció 16;
3.
Csalás 17;
4.
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény 18;

14

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3.

pont.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi
kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
16
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció
elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL
L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában
foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában
meghatározott korrupciót is.
17
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében
(HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)
15
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19

5.
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása ;
6.
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái 20
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében
Válasz:
foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott
ítéletekkel kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt
[] Igen [] Nem
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhevagy felügyelő testületének tagját, illetve az e tő, kérjük, adja meg a következő információkat:
testületek képviseletére, az azokban való
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vodokumentáció pontos hivatkozási adatai):
natkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent
[……][……][……][……] 21
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben,
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük, 22 adja meg a következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6.
a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet
okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
b) [……]
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett
pont(ok) [ ]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……] 23
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő [] Igen [] Nem
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát 24 (öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
[……]
az intézkedéseket 25:
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L
164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
említett
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
19
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
20
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok
védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i
2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
21
Kérjük, szükség szerint ismételje.
22
Kérjük, szükség szerint ismételje.
23
Kérjük, szükség szerint ismételje.
24
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel
összhangban.
25
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
18
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B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék
fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes
kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében,
mind a székhelye szerinti országban, mind
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a
székhely szerinti országtól?
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
– Ez a határozat jogerős és kötelező?

Válasz:
[] Igen [] Nem

a) [……]
b) [……]
c1) [] Igen [] Nem

Társadalombiztosítási
hozzájárulás
a) [……]
b) [……]
c1) [] Igen [] Nem

– [] Igen [] Nem

– [] Igen [] Nem

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.

– [] Igen [] Nem

– [] Igen [] Nem

– Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hoszsza:

– [] Igen [] Nem

– [] Igen [] Nem

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és
az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

c2) [ …]
d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze: [……]

c2) [ …]
d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze: [……]

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 26
[……][……][……]

Adók

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL
KAPCSOLATOS OKOK

27

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő
kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy,
26
27

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
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hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát
takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlen- Válasz:
ség vagy szakmai kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint meg- [] Igen [] Nem
szegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
szociális és a munkajog terén 28?
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek
[] Igen [] Nem
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
helyzetben van 29, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,
vagy
f)
Üzleti
Ha igen:

tevékenységét

felfüggesztette?

– Kérjük, részletezze:
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt
mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti
szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés
teljesítésére 30.

− [……]
− [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
Ha a vonatkozó információ elektronikusan eléra dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
hető, kérjük, adja meg a következő információ[……][……][……]
kat:

28

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak
szerint
29
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
30
Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége
nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
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[] Igen [] Nem,
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szak[……]
31
mai kötelességszegést ?
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
Ha igen, kérjük, részletezze:
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]
[] Igen [] Nem
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szerep[…]
lőkkel?
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
Ha igen, kérjük, részletezze:
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bár32
milyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?
[…]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a
közbeszerzési
eljárás
előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat
előtti megszüntetését vagy az említett korábbi
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést
vagy
egyéb
hasonló
szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?

[…]

[…]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a
kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása
során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,

31

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
32
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek
szerint.
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c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
által megkívánt kiegészítő iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni,
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra,
a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó
döntéseket.
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket:
Fennáll az ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés
a) pont ag) alpontjában
e) pontjában,
f) pontjában,
g) pontjában,
k) pontjában,
l) pontjában,
p) pontjában,
q) pontjában,
a 63. § (1) bekezdés a)
b) pontjában,
c) pontjában,
d) pontjában,
pontjában foglalt kizáró okok?

[] Igen [] Nem

33

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……] 33

[] Igen [] Nem

[……]

[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő
szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

Válasz:
[] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végVálasz:
zésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye
[…]
szerinti tagállamának vonatkozó szakmai
vagy cégnyilvántartásába 34:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
elérhető, kérjük, adja meg a következő indokumentáció pontos hivatkozási adatai):
formációkat:
[……][……][……]
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
[] Igen [] Nem
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelejelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e
pedési helye szerinti országban az adott
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
szolgáltatást nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
elérhető, kérjük, adja meg a következő indokumentáció pontos hivatkozási adatai):
formációkat:
[……][……][……]

34

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági
szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is
meg kell felelniük.
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet
Válasz:
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
előírt számú pénzügyi évben a következő:
És/vagy
(évek száma, átlagos árbevétel):
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
[……],[……][…]pénznem
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
előírt számú évben a következő 35 ():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
elérhető, kérjük, adja meg a következő indokumentáció pontos hivatkozási adatai):
formációkat:
[……][……][……]
2a) A gazdasági szereplő éves („specifiév: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
kus”) árbevétele a szerződés által érintett
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
(évek száma, átlagos árbevétel):
árbevétele a területen és a vonatkozó hir[……],[……][…]pénznem
detményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a
következő 36:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
elérhető, kérjük, adja meg a következő indokumentáció pontos hivatkozási adatai):
formációkat:
[……][……][……]
3) Amennyiben az (általános vagy specifi[……]
kus) árbevételre vonatkozó információ nem
áll rendelkezésre a kért időszak egészére
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:

35
36

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

59. / 121 oldal
1.3.sz. melléklet

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók 37 tekintetében a
gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt
mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

(az előírt mutató azonosítása – x és y 38 aránya és az érték):
[……], [……] 39

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy
pénzügyi követelmények tekintetében,
amelyeket a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre
áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

[……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
[……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési
dokumentumokban.
Válasz:
Technikai és szakmai alkalmasság
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirközbeszerzési szerződések esetében:
detmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
A referencia-időszak folyamán 40 a gazdasági határozzák meg): […]
szereplő a meghatározott típusú munkákból
a következőket végezte:
Munkák: […...]
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvég(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
zésére és eredményére vonatkozó dokumen- dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
táció elektronikus formában rendelkezésre
[……][……][……]
áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

37

Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
39
Kérjük, szükség szerint ismételje.
40
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
38
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1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán 41 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusokon belül a
következő főbb szállításokat végezte, vagy a
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket 42:
2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket 43
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre
vagy szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka
elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret
veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők:
4) A gazdasági szereplő a következő
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése
során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli
esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó
vizsgálatok 44 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák meg): […]
Leírás
összegek dátumok megrendelők

[……]

[……]

[……]

[……]

[] Igen [] Nem

a) [……]

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
42
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind
pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
43
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe
veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell kitölteni.
44
A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
41
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b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a
szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma
az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:

9) A következő eszközök, berendezések
vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve
45
kíván esetleg harmadik féllel szerződést
kötni:
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani
az előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok
által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való
egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

b) [……]
[……]

Év, átlagos statisztikai állományi létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
[……]

[……]

[] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]

[] Igen [] Nem

[…]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási ada tai):
[……][……][……]

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés
egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a
teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
45
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és környezet- Válasz:
védelmi vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő
[] Igen [] Nem
olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő
olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési
rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
[] Igen [] Nem

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
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V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez
az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és
azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben
vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség
esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése
Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon
[….]
felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontoknak
vagy szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy
[] Igen [] Nem 46
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
valamelyike elektronikus formában rendelke- dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
zésre áll 47, kérjük, hogy mindegyikre nézve
[……][……][……] 48
adja meg a következő információkat:

46
47
48

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V.
részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra,
hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz 49, vagy
50

b) Legkésőbb 2018. április 18-án az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő
rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: „Adás-vételi keretszerződés - Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben, gyermekélelmezés, egészségügyi,
és szociális intézményi élelmezés céljából”, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám: ……………………………] céljára megadott információkat
igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a
49

hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
50

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától
függően.
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Egyéb nyilatkozatok
„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult
képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:
I.

„A megajánlott és a leszállítandó termékek kielégítik a megadott szakmai követelményeket, jogos felhasználói elvárásokat, szakmai ajánlásokat és a vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabványokat, valamint rendelkeznek az összes, forgalomba hozatalhoz szükséges érvényes igazolással, tanúsítvánnyal, engedéllyel.”
Leszállításra kizárólag az „Ajánlati dokumentáció”-ban és a jogszabályokban, szabványokban és ajánlásokban meghatározott, kiváló minőségű termékek kerülnek

II.

Ajánlattevő vállalja, hogy amennyiben bármely „rész” esetében ő az eljárás nyertese, teljesítése során betartja és alvállalkozóival, valamint alkalmazottjaival betartatja
a 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól, valamint a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről jogszabályban előírtakat.

III.

Tudomásul vettük és elfogadjuk, hogy azon termékek esetében, melyeknél a hűtőlánc biztosítása érdekében jogszabály hűtve történő szállítást ír elő, Ajánlattevőnek
vagy alvállalkozójának rendelkeznie kell a megfelelő hűtőtérrel felszerelt, szállító járművel!

IV.

Csatoltuk a megajánlott termékek részletes leírását, paramétereikkel, és amennyiben lehetséges fényképekkel és gyártmánylapokkal együtt ajánlatunk.........................
oldalain, valamint amennyiben az a megajánlott „rész” esetében előírásra került az
értékeléshez szükséges „ételmintákat”.

V.

Tudomásul vettük és elfogadjuk, hogy ajánlattevőnek, alvállalkozónak valamennyi
részre tett ajánlatához csatolnia kell a szerződés teljesítésénél érintett telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról szóló, már legalább az ajánlat beadását megelőzően
fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének másolatát, a rovar és rágcsálóirtási tervét valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely szerint a rovar és rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és legalább az ajánlat beadását fél évvel megelőzően megkezdődött! Ezen dokumentumot ajánlatunk …………………… oldalain
lehet megtalálni.

VI.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy mennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem a megajánlott termék előállítója, csatolja ajánlatához:
−

az erről szóló nyilatkozatát a gyártó, előállító megjelölésével, valamint

−

a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása igazolására
érvényes HACCP rendszer működtetéséről szóló nyilatkozatát. Csatolunk továbbá ajánlatunkhoz egy nyilatkozatot, hogy mely termékeknek (terméksoronként) ki az előállítója, s hogy az előállító érvényes HACCP rendszert működtet.

Ezen dokumentumokat ajánlatunk ……………...…………… oldalain lehet megtalálni.
VII.

Tudomásom van arról, hogy amennyiben kiegészítő tájékoztatás kérésre került sor
- bármely ajánlattevő részéről - az ajánlati felhívással, vagy az ajánlati dokumentációval, ill. az abban meghatározottakkal kapcsolatban, az ajánlatkérő által adott vá-
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lasz(ok) továbbiakban az ajánlati dokumentáció részévé válnak! Egyben nyilatkozom,
hogy a ….... számú kiegészítő tájékoztatás(oka)t megkaptuk és jelen ajánlat elkészítése során az(oka)t figyelembe vettük.
A feltett kérdés(ek) és válasz(ok) - amennyiben kiegészítő tájékoztatás kérésre
került sor - az ajánlatunkhoz elektronikusan csatoltuk!
VIII.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, és az ajánlati biztosíték összege (az 1-3. részek
esetében 100.000 Ft. Az ajánlati biztosítékot az előírtaknak megfelelően, az alábbi
módon biztosítottam: ……………………………………………………………….
Az erről szóló dokumentumot az ajánlat ……………… oldalán csatoltuk.

IX.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy kötelező az ajánlatok elektronikus
adathordozón való benyújtása, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és
amelynek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható file formátumú
fájlt kell tartalmaznia. Ezennel nyilatkozom, hogy az elektronikus példány megegyezik
az eredeti papíralapúval.

X.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a
Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek.

Kijelentem továbbá, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
és azok ellenőrzéséhez hozzájárulunk!

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában
Közös ajánlattétel esetén töltendő ki!

Alulírottak,
……Cég vezető tisztségviselőjé(i)nek neve…… (……Cég megnevezése, székhelye……….)
……Cég vezető tisztségviselőjé(i)nek neve…… (……Cég megnevezése, székhelye……….)
mint a …………………………….………. közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők
……………………………………………….. kijelentjük, hogy :
−

a Kbt. 35. §-a alapján közösen kívánunk ajánlatot benyújtani és az eljárásban részt
venni.

−

egyetemleges felelősséget vállalunk Ajánlatkérő felé, a szerződés teljesítéséért!

−

vezető cégként (a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőként) az alábbi céget jelöljük meg
neve: …………………………………………………………………..………………….
címe: ...................................................................................................................
telefonszáma: ………………………… Faxszáma: ................................................
e-mail: ..................................................................................................................
meghatalmazott kapcsolattartó (képviselő):…………………………………………….
mobiltelefon száma: …………………………… e-mail: ……………………………….

Az alábbiakban adjuk meg a teljesítésben való részvételünk formáját, továbbá a teljesítésben való részvételünk arányát:
Ajánlattevő neve

Tevékenységek, melyeket
az adott közös Ajánlattevő
végez

Részesedés aránya a teljesítésben

Tudomásul vettük az alábbiakat:
−

A Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

−

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

−

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint
a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás
[71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek

Nyilatkozat

1. oldala
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szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megadott képviselőnek küldi
meg..
−

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.

−

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Kijelentjük továbbá, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
és azok ellenőrzéséhez hozzájárulunk! Tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése az eljárás további szakaszából való kizárásunkat vonja maga után!

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap

cégszerű aláírások

(valamennyi „Közös részvételre jelentkező” részéről)

Nyilatkozat

2. oldala

69. / 121 oldal
1.6.sz. melléklet

Nyilatkozat üzleti titokról
a Kbt. 44. §-ának figyelembe vételével

Az eljárás azonosítója:

„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben”

A nyilatkozattevő cég
· **neve: …………………………………..
· **székhelye: …………………………….
· **az eljárásban betöltött szerepe*:
• ajánlattevő
• közös ajánlattevők esetében képviseletükben eljáró
1.*) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az
általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz a Kbt. 80. §ában meghatározottaknak megfelelően, s amelynek nyilvánosságra hozatalát
megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………
oldalig.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Kbt. 44.§ (1) szerint „a gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.”
Az üzleti titokkal kapcsolatos indoklásunk az ajánlatban: ………… oldaltól
……… oldalig található.
2.*) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az
általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
*Kérjük a megfelelő rész aláhúzását ill. 1.) vagy 2.) kitöltését/megjelölését

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

*közös ajánlattétel esetén kérjük minden ajánlattevő adatait feltüntetni, és mindegyik ajánlattevő (vagy meghatalmazottja) által aláírni!
Nyilatkozat

1. oldala

70. / 121 oldal

Iratminták 2.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően
kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) által
beadandó nyilatkozatok, igazolások

Nyilatkozatok 1.
2.1.sz. melléklet

2.2.sz. melléklet

•
•
•

változásbejegyzés
Kbt. 62.§ (1) k) – kb),kc)
nyilatkozat alvállalkozókról

Nyilatkozatok 2. közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat
•

Kbt. 62.§ (2)

2.3.sz. melléklet

Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákról

2.4.sz. melléklet

Nyilatkozat (kapacitás)

2.5.sz. melléklet

Referencia lista

2.6.sz. melléklet

Referencia igazolás

2.7.sz. melléklet

Nyilatkozat (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti gazdálkodó szervezetek részére)

*A „Nyilatkozat üzleti titokról” iratminta a szükséges módon felhasználandó!

71. / 121 oldal
• 2.3.sz.melléklet

Nyilatkozatok 1.
„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult
képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása esetében, ajánlatunkhoz csatoltuk a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlat ……. oldalain,
vagy

nincs változásbejegyzés iránti kérelmünk folyamatban.
A megfel el ő nyil atkozat al áhúzandó

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő:
a.) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek,
b.) olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

Amennyiben az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, nyilatkozom, hogy 1
1. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
Név

Állandó lakóhely

vagy
2. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa nincs
vagy
3. Ajánlattevő kijelenti, hogy a Kbt. 62. § (1) k) kb) pontja által hivatkozott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja jogszabályhelyek szerinti tulajdonosát nem képes megnevezni, és egyben tudomására
szolgál, hogy ez által a Kbt. 62. § (1) k) kb) pontja szerinti kizáró ok áll fenn vele
szemben, és ajánlatkérő erre tekintettel a közbeszerzési eljárásból ki fogja zárni.
A megfel el ő nyil atkozat al áhúzandó

Nyilatkozom, hogy 2
–

1
2

nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely az általam képviselt részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő.
A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szervezet megnevezésével kitöltendő.

72. / 121 oldal
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–

az általam képviselt részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek az alábbi szervezet(ek):
Neve: ……………………………. címe: …………………….…………………..

Ezen szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) kb) alpontban hivatkozott
feltételek nem állnak fenn.

A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk
igénybe venni, az alábbi(ak) - adott esetben:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozók:

Megnevezés

Cím

Ezennel nyilatkozom továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
cégszerű aláírás
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Nyilatkozatok 2.
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat

„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában

A ……………………………. (…………………………..) cég nevében nyilatkozom, hogy
nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok, azaz

a)

vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes
joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy olyan személy, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet
hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b)

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a
jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője
vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában
a pénzforgalmi számlákról

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az
alábbi táblázatban megadtuk az Ajánlati felhívás III.1.2) pontjában előírt időszakban (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban)
meglévő valamennyi pénzforgalmi számlánkat (az esetlegesen megszűnteket
is), mellyel az általam képviselt gazdasági szereplő rendelkezett.
Pénzforgalmi számlavezető bank(ok) és számlaszám(ok)

S.sz.*

Időszak

Számlavezető pénzintézet megnevezése

Számlaszáma

-tól
- ig

*a sorok száma a számlák számától függően változtatható

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap

………………………………
cégszerű aláírás

Nyilatkozat

1. oldala
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Nyilatkozat
kapacitás igénybe vételéről
„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében

 más szervezet (vagy személy) kapacitását nem kívánjuk igénybe venni.
 az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni:
s.sz.

Kapacitását rendelkezésre bocsátó
szervezet (név, cím)

Az alkalmassági feltétel,
amelynek igazolásához más
szervezet kapacitására támaszkodik

1.
2.
3.

Csatolom a ………. oldalakon az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
………………………………
cégszerű aláírás

Nyilatkozat

1. oldala

Szerződéskötő fél
megnevezése, címe

A referenciát igazoló személy (neve, címe, telefonszáma)

Szállítás mennyisége 12
hónapos időszakon belül
(kg ill. db / 12 hónap)

Teljesítés ideje
(év, hó)
-tól, -ig

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e?
( igen / nem )

Referencialista

1. oldala

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap

kell igazolni, ezért ezen referencia igazolás(ok) ajánlatunk………… oldalán megtalálható(k).

cégszerű aláírás

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre
jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében
olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt
igazolással;

Tudomásunk van róla, hogy a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22 § szerint a rendelet 21.
§ (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban :

*Kijelentem, hogy a táblázatban felsorolt szállítások gyermekélelmezés vagy egészségügyi vagy szociális intézményi élelmezés céljából történtek!

A szállítás tárgyának meghatározása*, helyszíne

……számú ”rész”-re vonatkozó ajánlattétel esetében

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a ………………….. sz. közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan, az ajánlati felhívásban meghatározott időtartamon belül
az alább felsorolt referenciákat teljesítette:

„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában

összefoglaló

Referencia lista

• 2.5.sz.melléklet
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Referencia igazolás
„Főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben” tárgyában

……számú …….megnevezésű „rész”-re teendő ajánlathoz

A referenciaigazolást kérő neve, címe:
……………………………………………………...………..
…………………………………………..………….………..
A szerződést kötő másik fél megnevezése (referencia-igazolást adó) neve, címe:
…………………………………………………………..…..
…………………………………………………………..…..
A szállítás tárgya (pontos meghatározása) és helyszíne:
…………………………………..…………………………………

........................................................................................
gyermekélelmezés vagy egészségügyi vagy szociális intézményi élelmezés céljából kerültek leszállításra

Igen

Mennyisége

/

nem

…………………………………………………………

(………….…tól………..…...ig tartó 12 hónapos szállítási időszakon belül: ………………… kg, /1év)
db

Teljesítés ideje (dátuma):

………………...........................

Teljesítés időszaka (adott esetben):

……………… tól, …………………ig

A teljesítésben való részvétel aránya (adott esetben

…………….%

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
Igen

/

nem

Referenciát adó személy neve, telefonszáma:

……………………………………………………….
……………………………………………………….

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
…………………………………………
Intézményi bélyegző

Referenciát adó (jogosult!) aláírása
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NYILATKOZAT
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
gazdálkodó szervezetek részére

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet (ajánlattevő*) adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási
száma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre/képviseletre jogosult
képviselő(k) neve:
Cégjegyzés módja:

ÖNÁLLÓ

EGYÜTTES

1.) Alulírott(ak), mint az 1.) pontban meghatározott szervezet jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője(i) akként nyilatkozom(unk),
hogy az általam(unk) képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
2.) Kijelentem(jük), és aláírásommal(unkkal) igazolom(juk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem(ük),
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a jelen valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés
semmis.
3.) Tudomásul veszem(ük), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén
arról haladéktalanul köteles(ek) vagyok(unk) a költségvetési szervet tájékoztatni.
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a költségvetési szervezet felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.
Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
……………………………………….
* cégszerű aláírás

*közös ajánlat esetén kérjük minden közös ajánlattevő adatait feltüntetni, és mindegyik ajánlattevő (vagy meghatalmazottja) által aláírni!

Főzési alapanyagok beszerzése
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ÁRTÁBLÁZAT

2600 kg
2500 kg
3600 kg
2125 kg
1575 kg
3560 kg

670 kg
600 kg

260 kg
470 kg

Sárgahüvelyű bab 20 kg-os, ömlesztett

Sárgarépakocka 20kg-os kiszerelés,
ömlesztett

Sárgarépakorong 20kg-os kiszerelés,
ömlesztett

Fehérrépa kocka 25 kg-os kiszerelés,
ömlesztett

Zellerkocka 25 kg-os kiszerelés ömlesztett

Karalábé kocka 25 kg-os kiszerelés,
ömlesztett

Húsleves zöldség keverék 10 kg-os
kiszerelés, ömlesztett

Kelbimbó 10 kg-os kiszerelés, ömlesztett

Sóska 10 kg-os kiszerelés, 2,5kg/tömb

Paraj 10 kg-os kiszerelés 2,5 kg/tömb

Vadas mártás 4 kg-os kiszerelés,
500gr/tömb

Gyalult tök kaporral 16 kg-os kiszerelés, 4
kg/tömb

Sütőtök kocka 10 kg-os kiszerelés,
ömlesztett

Morzsolt kukorica 20 kg-os kiszerelés

Petrezselyem zöld vágott 10 kg-os
kiszerelés, 1kg/csomag

Meggy magozott 10 kg-os kiszerelés,
ömlesztett

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1. Mirelit

3340 kg

Zöldborsó 20 kg-os

1.4

1000 kg

200 kg

1408 kg

500 kg

200 kg

3500 kg

600 kg

Finom főzelék 10 kg-os kiszerelés,
ömlesztett

1.3

Mennyiségi
egység

2200 kg

Mennyiség
/ 1év

Karfiol 45-60 mm, 20 kg-os kiszerelés,
ömlesztett

érvényes HACCP rendszert
működtet: (igen / nem)

1.2

Gyártó/előállító
1460 kg

Megajánlott termék

Brokkoli 20 kg-os kiszerelés, ömlesztett

Megnevezés

1.1

Tételszám

1. Mirelit
Nettó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

mennyiségi egység)

ÁFA (%)

Egységár ( Ft/

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nettó

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ÁFA

Összár

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

ÁRTÁBLÁZAT
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200 kg

Túró töltelékes gombóc 10 kg-os
kiszerelés,ömlesztett

1.25

1. Mirelit

280 kg

Szílvásgombóc 10 kg-os kiszerelés,
ömlesztett

1.24

1200 kg

3400 kg

Burgonyanudli előfőzött 10kg-os kiszerelés

Mennyiségi
egység

12 kg

Mennyiség
/ 1év

1.23

érvényes HACCP rendszert
működtet: (igen / nem)

Afrikai harcsafilé interfóliás jégmentes

Gyártó/előállító

1.22

Megajánlott termék

Panirozott halrúd 100 % filé, 250 gr-os
kiszerelés

Megnevezés

1.21

Tételszám

1. Mirelit
Nettó

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

mennyiségi egység)

ÁFA (%)

Egységár ( Ft/

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nettó

0%

0%

0%

0%

0%

ÁFA

Összár

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

ÁRTÁBLÁZAT
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5 000

Csirkecomb felső előhűtött,
számolt

Pulykafelsőcomb filé előhűtött

Pulyka zúza, előhűtött

Pulykamáj szív nélkül, előhűtött

Sertéstarja csont nélkül, előhűtött

Sertés lapocka előhűtött

Sertés comb előhűtött

Sertés karaj csont nélkül
előhűtött

Húsos csont, előhűtött, sertés

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2. Hús belsőség

100

Csirkecomb előhűtött, sorolt,
számolt, egész

2.4

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Menny.
egys.

2 500

3 900

kg

kg

11 000 kg

11 350 kg

260

175

126

1 350

1 600

Csirkecomb alsó előhűtött,
számolt

2.3

950

Mennyiség
/ 1 év

1 200

érvényes HACCP rendszert
működtet: (igen / nem)

Csirkemell filé I.o. előhűtött

Gyártó/előállító

2.2

Megajánlott termék

Csirkemáj előhűtött, szív nélkül

Megnevezés

2.1

Tételszám

2. Hús - belsőség
Nettó

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

mennyiségi egység)

ÁFA (%)

Egységár ( Ft/

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nettó

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ÁFA

Összár

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

ÁRTÁBLÁZAT
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12000 db

1 600 db
4 200 db

Teljes kiörlésű forma kenyér, szeletelt,
csomagolt 750 gr-os

Francia bagett 300 gr-os, csomagolatlan

Molnárka 47,5 gr-os csomagolatlan

Császárzsemle 44 gr-os, csomagolatlan

Élesztő 500 gr-os

Fehérkenyér, szeletelt, csomagolt, forma 1kgos

Fehérkenyér szeletelt csomagolt 1kg-os

Félbarna szeletelt csomagolt forma 1kg-os

Fonott kalács 500gr-os, csomagolatlan

ízes bukta 60 gr-os, kajszibarack ízesítésű,
csomagolatlan

ízes fánk 70 gr-os, csomagolatlan

Csokis croissant 50 gr-os, csomagolatlan

Fahéjas csiga 80 gr-os, csomagolatlan

Fahéjas csiga 50 gr-os, csomagolatlan

Mákos bejgli 500 gr-os, csomagolatlan

Kakaós csiga kelt 80 gr-os, csomagolatlan

Kakaós csiga kelt 50 gr-os, csomagolatlan

Kakaós fatörzs 44 gr-os, csomagolatlan

Kakaós kalács 500 gr-os, csomagolatlan

Kifli tejes 44 gr-os, csomagolatlan

Korpás zsemle 80 gr-os, csomagolatlan

Korpás kifli 50 gr-os, csomagolatlan

Kuglóf vaníliás 500 gr-os, csomagolatlan

Szezámos hami 45 gr-os, csomagolatlan

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3. Pékáru

2 100 db

Briós 95 gr-os, csomagolatlan

3.4

12 600 db

850 db

16 500 db

17 000 db

39 300 db

948 db

12 000 db

4 890 db

840 db

1 250 db

2 600 db

1 400 db

5 000 db

1 970 db

3 850 kg

4 700 kg

4 700 kg

92 kg

9 800 db

2 000 db

300 db

5 100 db

Briós cukrozott 47,5 gr, csomagolatlan

3.3

Menny.
Egys.

2 000 db

Mennyiség
/ 1 év

Sajttal szórt leveles pogácsa 65 gr-os,
csomagolatlan

érvényes HACCP rendszert
működtet: (igen / nem)

3.2

Gyártó/előállító
2 000 db

Megajánlott termék

Tepertős pogácsa 65 gr-os, csomagolatlan

Megnevezés

3.1

Tételszám

3. Pékáru
Nettó

ÁFA (%)

egység)

Egységár ( Ft /

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

mennyiségi

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nettó

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ÁFA

Összár

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

ÁRTÁBLÁZAT
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Ökörszem 57,5 gr-os, csomagolatlan

Ökörszem 80 gr-os, csomagolatlan

Pizzás kifli 56 gr, csomagolatlan

Pizzás csiga 80 gr-os, csomagolatlan

Pizzás csiga 50 gr-os, csomagolatlan
Rozsos kenyér szeletelt csomagolt forma 1kgos
Sajtoskifli 44 gr-os, csomagolatlan

Vajas kifli 44 gr-os, csomagolatlan

Vizes Zsemle 54 g, csomagolatlan

Zsemlemorzsa 10 kg/zsák, ömlesztett

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.41

3.42

3.43

3. Pékáru

3.47

3.46

3.45

3.44

3.40

Teljes kiörlésű graham zsemle 50 gr-os,
csomagolatlan
Teljes kiörlésű graham spitz 50 gr-os,
csomagolatlan
Teljes kiörlésű tönkölyös zsemle 50 gr-os,
csomagolatlan
Teljes kiörlésű tönkölyös spitz 50 gr-os,
csomagolatlan

400 db

Vaníilia ízű pudingos rácsos 50 gr-os,
csomagolatlan

3.33

3.39

4 680 db

Mákos rigó 44 gr-os, csomagolatlan

3.32

0 Ft

0 Ft

7200 db
18000 db

0 Ft

38000 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

Összesen

ÁFA (%)

mennyiségi

0 Ft

Nettó

egység)

Egységár ( Ft /

34000 db

1 060 kg

123 500 db

6 130 db

11 260 db

12 400 kg

5 300 db

840 db

2 000 db

840 db

4 400 db

1 700 db

18 150 db

Túrósbatyu 80 gr-os, csomagolatlan

Menny.
Egys.

26 000 db

Mennyiség
/ 1 év

3.31

érvényes HACCP rendszert
működtet: (igen / nem)

Magos zsemle 54 gr-os, csomagolatlan

Gyártó/előállító

3.30

Megajánlott termék

Hosszú zsemle 54 gr-os, csomagolatlan

Megnevezés

3.29

Tételszám

3. Pékáru

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nettó

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ÁFA

Összár

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bruttó

ÁRTÁBLÁZAT
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4. Speciális

722 db

Gluténmentes házi jellegű kenyér 240 gr-os,
csomagolt

4.2

Mennyiség Mennyisé
/ 1 év
gi egység

250 kg

érvényes HACCP rendszert
működtet: (igen / nem)

Glutén, tej és tojásmentes száraztészta 500 gros kiszerelés

Gyártó/előállító

4.1

Megajánlott termék

Megnevezés

Tételszám

4. Speciális élelmiszerek
Nettó

Összesen

0 Ft

0 Ft

Bruttó

mennyiségi egység)

ÁFA (%)

Egységár ( Ft/

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Nettó

0%

0%

ÁFA

Összár
Bruttó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ártáblázat
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SZERZŐDÉS

1.- 4. „rész”-hez
„részenként” kell kitölteni!

mely létrejött egyrészről
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Stadion u.16.)
jelen szerződésnél képviseli: Mezőssy Tamás ügyvezető igazgató
tel. +36 87 321-290
fax: +36 87 321-290
e-mail: info@kozetkezteto.hu

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)
másrészről
…………………………………………..(……………………………...)
[cégjegyzékszám:
.................................................... ,
bankszámlaszám:
.................................................... ,
adószám:
.................................................... ,
jelen szerződésnél képviseli: ..........................................
tel.: ................................................
fax: ................................................
e-mail: .......................................... ]
megrendelésekkel kapcsolatban képviseli: ....................
Megrendelés feladásához:
tel.: ................................................
fax: ................................................
e-mail: .......................................... ]

mint Szállító (továbbiakban Szállító)
között, az alábbi feltételek szerint.

Előzmények
Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló törvény alapján
TED:………………………………………………………….
K.É. …………………………………………………………..
számon nyílt eljárást bonyolított le „Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató kft.
8300 Tapolca, Stadion u. 16. főzési alapanyagok beszerzése 4 „rész”-ben gyermekélelmezés, egészségügyi, vagy szociális intézményi élelmezés céljából.– tárgyában)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
„Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Szolgáltató Kft. részére főzési alapanyagok
beszerzése 4 „rész”-ben”
Szállító, aki részt vett a közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatokat elbíráló bizottság javaslata alapján, a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást a
……………………………… „rész” tekintetében megnyerte.

oldal 1.

főzési alapanyagok beszerzése 2.
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Fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik.

1. A Felek jogai és kötelezettségei:
A felek jelen szerződésen alapuló jogait és kötelezettségeit, azok gyakorlásának
ill. teljesítésének feltételeit a jelen szerződés, és annak elválaszthatatlan részét
képező alábbi 1. sz. melléklet tartalmazza:
a. az adott „rész”-hez tartozó termékek, ár adatok (Szállító fenti sz. közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának (felolvasólap és Ártáblázat).
b. Alvállalkozók felsorolása a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján

2. A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Megrendelő által az Ajánlati Dokumentációjában meghatározott és jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett és specifikált
termékek szállítása, ide értve mindazon tevékenységeket, amelyeket a Szállítónak adott esetben el kell végeznie.

3. Szerződéses érték
Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg:
................................... Ft + ÁFA (azaz ....................................... Forint +Áfa),
mely összeg tartalmazza az ajánlatban termékek, azok megfelelő körülmények
közötti szállításának ellenértékét, illetve a jelen szerződésben meghatározott
egyéb költségeket.
Az árak a szerződéskötéstől számított egy évig kötöttek, nem változtathatók.
Ezt követően az árváltozás a következő időszakban a KSH adatközlés alapján
egy alkalommal történhet és a KSH által kiadott gyorstájékoztatójában szereplő a
megelőző év azonos hónapjára vonatkozó „élelmiszer árváltozás” max 100%ának megfelelő mértékben.
Részleteiben
1. rész Mirelit: „élelmiszer árváltozás”
2. rész Hús, belsőség: „sertéshús” és „baromfihús” árváltozása a részben
szereplő termékeknek megfelelően
3. rész Pékáru: „kenyér” árváltozásának
4. rész Speciális: „élelmiszer árváltozás”

4. Fizetési feltételek
4.1. A szállítások ellenértékének megfizetése teljesítésigazolást követően, az elfogadott (Ajánlatkérő által átvett) szállítások után (vagy havonta), a benyújtott számlák alapján átutalással történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltéoldal 2.

főzési alapanyagok beszerzése 2.
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telek szerint. A szerződésben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben
a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A vállalkozói díj megfizetése egyebekben a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésben szabályozott módon történik.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 § irányadó.
4.2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

5. Szállítási feltételek és határidők
5.1. A Szállító a termékeket az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint
jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott időpontig leszállítja Megrendelő megadott telephelyére.
5.2 Teljesítési határidő (általában): a megrendelés kézhezvételétől számított 2
napon belül.
Megrendelés feladása: ………………. telefonszámról,…………… faxszámról
…………………… jogosult, vagy a(z) ……………………………….. e-mail-ről,
ill. személyesen ……………… (ezt 4 órán belül faxon, vagy e-mail-ben meg
kell erősíteni!)
5.3.A teljesítés helye: a Vevő 8300 Tapolca, Stadion út 16. szám alatti telephelye, valamint, ha a megrendelés úgy szól a Tapolca Ringató Bölcsőde (Tapolca, Nagyköz u. 1-3.) cím.
Szállító a szállításhoz felhasznált gépjármű adatait (a gépjárművezető nevét,
a gépjármű rendszámát) a szerződés aláírását követően haladéktalanul
megküldi-, valamint a bekövetkező változást az azt megelőző megrendelés
visszaigazolásával egyidejűleg írásban Vevő felé jelzi.
A szállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a szerződés tárgya a fent
nevezett helyre leszállításra és átadásra került.
5.3 A teljesítés akkor tekinthető megvalósultnak:
•

ha a termékeket a szállítás után - a megjelölt átadási helyen - Megrendelő átveszi;

•

a szükséges okmányok, bizonyítványok, melyek igazolják a termékre
vonatkozó előírásoknak való megfelelést rendelkezésre állnak;

•

a szállítólevél aláírásra került.

5.4 A szállítólevél aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Ezen aláírt dokumentum a banki fizetés egyik igazoló okmánya.
5.5. A minőség-ellenőrzés módja:
Szükség esetén érzékszervi vizsgálattal (pl: állag, íz, illat, stb…) ill. műszerrel, valamint egyes termékek esetében (pl: burgonya ) próba – főzés, süoldal 3.
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tést,.. követően is történhet, mely eredményétől függően Ajánlatkérő kérheti
az minőségileg nem megfelelő termék cseréjét – melyet nyertes ajánlattevőnek a következő szállításnál díjmentesen el kell végeznie.
Vitatott esetben külső laboratóriumi vizsgálat is igénybe vehető, melynek
költsége évente („rész”-enként) 1 alkalommal ajánlattevőt terheli. Évi „rész”enkénti egynél több alkalom esetén a költség igazoltan nem megfelelő minőség esetén ajánlattevőt, ellenkező esetben ajánlatkérőt terheli.
5.6 Szállító vállalja, hogy teljesítése során betartja és alvállalkozóival, valamint
alkalmazottjaival betartatja a 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet a Magyar
Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól, valamint a 2008. évi XLVI. törvény az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről jogszabályban előírtakat, valamint, hogy a teljesítés időszaka alatt az élelmiszerek szállítására használt
járművei meg fognak felelni a vonatkozó előírásoknak. Szállító az általa
igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

6. Csomagolás
6.1. Szállító a leszállítandó termékeket a termék és a szállítás módjának megfelelő védelemmel ellátva szállítja le.

7. Engedélyek
7.1. Szállító garantálja, hogy az általa leszállított termékek minden megfelelnek a
felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.
7.2. Szállító kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett élelmiszer
szállításra használt szállító jármű az aktuális élelmiszer beszerzése / szállítása céljára mindenben, teljes körűen megfelel!

8. Kötbérek
8.1. Vállalandó kötbérek:
A nem megfelelő minőségű, állagú termék nem kerül átvételre. Több mint
3 minőségi kifogást követően a meghatározott kötbér érvényesítésre kerül, és a szerződést az ajánlatkérő – az ajánlattevő szerződésszegésére
való hivatkozással – felmondhatja.
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás és késedelmes teljesítés
esetére. A kötbér kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a
szerződéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Kis mértékű késedelem esetén az Ajánlatkérő dönthet
a kötbértől való esetleges eltekintésről.
Késedelmes teljesítésnek számít a meghatározott határidő letelte után, de
az attól számított 3 órán belül megérkezett szállítás.
Hibás teljesítésnek számít, ha a leszállított élelmiszer (alapanyag) nem felel meg a dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem
alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, vagy ha az nem a megrendelt
oldal 4.
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mennyiségben érkezik meg, illetve ha a szállítás beérkezése a késedelmes szállításnak meghatározott időpont utáni, és ezzel meghiúsul annak
rendeltetésszerű felhasználása (hibás teljesítés esetén az Intézmény
dönthet az áru átvételéről).
Nem teljesítésnek (meghiúsulás) minősül, ha a megrendelt élelmiszer
egyáltalán nem érkezik meg, vagy a szállítási késedelem meghaladja a 3
órát.
Meghiúsulásnak minősül továbbá a szerződés ajánlattevő általi – vis major okokon kívüli – felmondása. Nem fogadható el „vis major” okként a piaci árak emelkedése, vagy a teljesítés „gazdaságtalanná” válása.
8.2. A kötbérek mértéke:
Késedelmes szállítás esetén a meghatározott szállítási határidő és a
megérkezés között eltelt időszak minden megkezdett órája után a késedelemmel érintett élelmiszermennyiség értékének 5 %-a (de legfeljebb 15
%); hibás teljesítés vagy nem teljesítés (meghiúsulás) esetén az érintett
mennyiség értékének 15 %-a. A meghiúsulási kötbér a szerződés ajánlattevő általi felmondás esetére: az adott rész teljes nettó ellenértékének 5
%-a
Hibás teljesítés és nem teljesítés esetén a szállító az érintett tétel ellenértékére értelemszerűen nem tarthat igényt, kivéve, ha hibás teljesítés
esetén az Intézmény az áru átvételéről dönt. Ez utóbbi esetben az átvételkor az Intézmény nyilatkozik, hogy az érintett tétel(eke)t milyen (csökkentett) értéken hajlandó átvenni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél – előre nem látható,
rajta kívül álló okból – eseti jelleggel valamely szállítást nem lenne képes
időben, vagy az előírtaknak megfelelően teljesíteni, akkor intézkedhet,
hogy – kizárólag ilyen esetben - helyette más szállító teljesítsen. Ez nem
jelent hibás teljesítést vagy nem teljesítést, ha egyébként a teljesítés (valamint a helyettesítő szállító) minden feltételnek megfelel, és az Ajánlatkérőt az akadályoztatásról annak felmerülése után haladéktalanul értesítik.
8.3. A kötbér értékét az ajánlatkérő az ajánlattevő számlájából a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint beszámítja (abban az esetben, ha a Kbt. 135.§
(6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak), illetőleg meghiúsulás esetén az ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbér összegét az ajánlatkérő
kötbérszámlájának kézhezvételétől számított 15 napon belül az ajánlatkérőnek átutalni

9. Mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás
9.1.

A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Vevőnek jogában áll a szerződést írásos formában felmondani
a Választott Bíróság ilyen értelmű döntését követően az alábbi esetekben
• ha a Szállító a szerződésben meghatározott határidőn (határidőkön)
belül, nem szállítja le az áruk egészét vagy egy részét, vagy
• ha a Szállító elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének (kötelezettségeinek) teljesítését, és ha a Szállító az 1. és/vagy

oldal 5.
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II. pontok szerinti mulasztásait nem hozza helyre a Vevő mulasztási
értesítésének kézhezvételétől számított 3 napon belül.
9.2. Abban az esetben, ha Vevő a 9.1 pont értelmében a szerződést felmondja, meghiúsulási kötbérre jogosult.
9.3

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy
igényekről, amelyek a Vevőt szerződésszegés következményeként megilletik.

10. Vis major
10.1. A jelen pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett
Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen
(i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, az Alaptörvény „Az Állam” c. fejezetének 52. cikke szerinti
azonnali intézkedést igénylő eset), vagy egyéb katasztrófahelyzetnek
minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges
kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától;
(ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.
10.2. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a Szerződés 7.1. pontjában
meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte
esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az értesítést elmulasztó Fél a
felelős.
10.3. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya és a Szerződésben rögzített határidők szünetelnek, abban a mértékben, amennyiben a
Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

11. A szerződésből származó jogviták rendezése
Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik.
Bármely vita eldöntésére, amely a Felek között a Szerződésből vagy azzal
összefüggésben,
annak
megszegésével,
megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, az
általános illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

12. Egyéb feltételek
12.1. Minden, a felek közötti levelezés nyelve: magyar.
12.2. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
oldal 6.
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fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
12.3. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
12.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
12.5. A 13.4. pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
12.6. Eladó a 368/2011 (XII.31.) Korm rendelet 50. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül.
12.7. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
12.8. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőnek kell teljesítenie.
12.9. A Kbt. 138. § (2) szerint Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül
vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény
tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági köoldal 7.
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vetelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
A Kbt. 138. § (3) szerint Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
12.10. A Kbt. 139. § (1) szerint, Eladóként szerződő fél vagy felek személye csak
az alábbi esetekben változhat meg:
a)

ha a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b)

ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági
egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel,
eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre
vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok
szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a
közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek,
és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
12.11. Az ajánlattevőként szerződő fél személye a Kbt. 139. § (1) bekezdésben
foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.12. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést Felek csak a Kbt.
(2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről) 141. §-ában meghatározottak szerint, valamint a Ptk. (2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről) rendelkezéseit is figyelembe véve módosíthatják.
oldal 8.

főzési alapanyagok beszerzése 2.

94. / 121 oldal

12.13. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon), magyar nyelven kell
történnie
Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történt kézbesítéskor áll be.
12.14. Jelen szerződés 4 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből
felek 2-2 példány kapnak.
Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba.

Tapolca, 2017. ...

………………………………..
Megrendelő

…………………………………
Szállító

Mellékletek:
1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
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Mellékletek



Ajánlati felhívás (csak tájékoztatásul – lásd a TED-ben megjelent változatot!)



ESPD kitöltési útmutató



Ajánlatkérő megközelíthetősége

(Tapolca)

( Az ajánlatok és a termékminták leadásához)

Javasoljuk az ajánlattételhez áttanulmányozni:
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatóját a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2017. évi 81.
szám; 2017. május 19.)
http://portal.kt.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosagutmutatoi/kozbeszerzesek-tanacsanak-utmutatoja-kizaro-okok-tekintetebenbenyujtando-igazolasokrol-nyilatkozatokrol-nyilvantartasokrol-es-adatokrolmagyarorszagon-letelepedett-gazdasagi-szereplok-vonatkozasaban

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2017. évi 82. szám,
2017. május 22.)
http://portal.kt.hu/data/filer_public/e3/82/e38283cf-2a11-45c8-92c999535c02f70d/kh_utmutato_e_certis_vegleges.pdf

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a tényleges tulajdonos fogalmának változásáról (KÉ 2017. évi 103.szám, 2017. június 21.)

http://portal.kt.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/elnokitajekoztatok/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-tajekoztatoja-tenylegestulajdonos-fogalmanak-valtozasarol
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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám: 2
AK15798

Postai cím:
Stadion út 16.
Város:
Tapolca

NUTS-kód:
HU213

Postai irányítószám:
8300

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Mezőssy Tamás ügyvezető igazgató

Telefon:
+36 87 321-290

E-mail:

Fax:
+36 87 321-290

info@kozetkezteto.hu
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kozetkezteto.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
http://www.kozetkezteto.hu/index.php/kozbeszerzes
◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
◯ a fent említett cím
X másik cím: (adjon meg másik címet)
MedlineS Kft.
H-2314 Halásztelek, Óvoda u. 7.
Tel.: +36 24 474 402 Fax: +36 24 474 416
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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E-mail: kozbeszerzes@medlines.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
X a fent említett címre
◯ a következő címre: (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi részlegeik
◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
◯ Regionális vagy helyi hatóság

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal
◯ Közjogi intézmény
◯ Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet
X Egyéb típus: Közétkeztető gazdasági társaság

I.5) Fő tevékenység
◯ Általános közszolgáltatások

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯ Honvédelem

◯ Szociális védelem

◯ Közrend és biztonság

◯ Szabadidő, kultúra és vallás

◯ Környezetvédelem

◯ Oktatás

◯ Gazdasági és pénzügyek

X Egyéb tevékenység: közétkeztetés

◯ Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Főzési alapanyagok beszerzése
II.1.2) Fő CPV-kód: 15.00.00.00

Hivatkozási szám: 2
Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás X Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés - Főzési alapanyagok beszerzése
egészségügyi és szociális intézményi élelmezés céljából
1. rész Mirelit áru
25 sor
2. rész Hús, belsőség

13 sor

3. rész Pékáru

47 sor

4. rész Speciális

4 „rész”-ben, gyermekélelmezés,

2 sor

Az árak a szerződéskötéstől számított egy évig kötöttek, nem változtathatók. Ezt követően az
árváltozás az adott évben a KSH adatközlés függvényében) egy alkalommal történhet és a KSH
által kiadott gyorstájékoztatójában szereplő a megelőző évre vonatkozó „élelmiszer árváltozás”
max 100%-ának megfelelő mértékben a Dokumentációban részletezettek szerint.
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: [
] Pénznem: [ ][ ][ ]
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll X igen ◯ nem
Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯ csak
egy részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Rész száma: 2 1.

II.2.1) Elnevezés: 2 Mirelit áru
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 15.00.00.00

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 BA24-1 Fagyasztott

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU213
A teljesítés fő helyszíne:
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca Nagyköz u. 1-3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
1. rész Mirelit áru
25 sor
~37.460 kg/év
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
Ételminták élvezeti értéke / súlyszám 40
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21
Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege
(HUF) Súlyszám: 60
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [
] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen X nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen X nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯
igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakmai leírásban ajánlatkérő rögzítette egyes szállítandó termékek esetében a kiszerelés
elvárt mértékét. Ajánlatkérő elfogadja a kiírástól eltérő kiszerelést is – amennyiben a szállítani
kívánt termék eltérő kiszerelésben kerül forgalomba – azonban az eltérés nem haladhatja meg a
-10% és a + 20%-t. (a megajánlandó összdarabszám a kiszerelés különbözősége esetén az
előírt összmennyiség függvényében változtatandó!)
II.2.1) Elnevezés: 2 Hús, belsőség

Rész száma: 2 2.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 15.11.00.00-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU213
A teljesítés fő helyszíne:
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca Nagyköz u. 1-3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
2. rész Hús, belsőség
11 sor
~39.511 kg/év
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
Ételminták élvezeti értéke / súlyszám 40
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21
Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege
(HUF) Súlyszám: 60
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [
] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen X nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen X nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯
igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rész száma: 2 3.

II.2.1) Elnevezés: 2 Pékáru
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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Fő CPV-kód: 1 15.81.00.00

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU213
A teljesítés fő helyszíne:
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca Nagyköz u. 1-3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
3. rész Pékáru
47 sor ~460.648 db/év, ~26.802.kg/év
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
Ételminták élvezeti értéke / súlyszám 40
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21
Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege
(HUF) Súlyszám: 60
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [
] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen X nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen X nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯
igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakmai leírásban ajánlatkérő rögzítette az egyes szállítandó termékek esetében a kiszerelés
elvárt mértékét.
Ajánlatkérő elfogadja a kiírástól eltérő kiszerelést is – amennyiben a szállítani kívánt termék
eltérő kiszerelésben kerül forgalomba – azonban az eltérés mértéke nem haladhatja meg:
• a péksütemények és a kenyér esetében a 0% tól a + 20%-t.
• a többi termék esetében a -10%-tól a + 20%-t.
A db számban megadott mennyiség esetében függetlenül a kiszerelési méret/súly értékétől a
megadott össz db-szám betartandó.

Rész száma: 2 4.

II.2.1) Elnevezés: 2 Speciális
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 115.88.20.00 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU213
A teljesítés fő helyszíne:
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.)
Ringató Bölcsőde (8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
4. rész Speciális
2 sor
~423 kg/év
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
◯ Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21
Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege
(HUF) Súlyszám: ◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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Érték áfa nélkül: [
] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek
ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen X nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen X nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯
igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakmai leírásban ajánlatkérő rögzítette egyes szállítandó termékek esetében a kiszerelés
elvárt mértékét. Ajánlatkérő elfogadja a kiírástól eltérő kiszerelést is – amennyiben a szállítani
kívánt termék eltérő kiszerelésben kerül forgalomba – azonban az eltérés nem haladhatja meg a
-10% és a + 20%-t. (a megajánlandó összdarabszám a kiszerelés különbözősége esetén az
előírt összmennyiség függvényében változtatandó!)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében és a 63. § (1)
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bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következett be.
A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtani, és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell a részletes
igazoló dokumentumokat benyújtani.
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §ában foglaltak szerint.
A Kbt. 69. § (4) és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8–16. § szakasza szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az
ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem
lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál (TED).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a
gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész α (alfa) szakaszának kitöltésére anélkül,
hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
G1.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában előírt, az ajánlattevő
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatot az alábbi
tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:
− pénzforgalmi számlái vezetésének kezdete,
− bármely számláján volt-e a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pont szerinti 30 napot és
10.000 HUF-t meghaladó „sorbaállítás” a hirdetmény feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban
A teljeskörű ellenőrizhetőség érdekében szükséges még az ajánlattevő nyilatkozatának
csatolása a vizsgált időszakban működő összes pénzforgalmi számlájáról.
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Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)–(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
G1. Ajánlattevő alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapban ajánlattevő egyik pénzforgalmi számláján sem mutatkozott 30 napot
és 10.000 HUF-t meghaladó a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pont szerinti „sorbaállítás”!
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a
gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a
IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
M1.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek be kell mutatnia az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
•

a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),

•

a szerződést kötő másik fél megnevezése,

•

a szállítás tárgya (pontos meghatározása), mennyisége

•

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e;

•

a szállítás gyermekélelmezés vagy egészségügyi vagy szociális intézményi
élelmezés céljából történt-e

(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek., 21. § (1) bek. a) pontja és a 22. § (1) és
(2) bekezdései szerint)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)–(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban – az adott részteljesítésre vonatkozóan – a vizsgált időszakban olyan
szállítási referenciával, ahol az adott rész-nek megfelelő leszállított termékek mennyisége,
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
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12 hónapos szállítási időszakon belül elérte az alábbi mennyiséget, s melyek
gyermekélelmezés vagy egészségügyi vagy szociális intézményi élelmezés céljából
kerültek leszállításra.
1. rész 28.000 kg/év Mirelit termék szállítás tekintetében
2. rész: 29.600 kg/év hús-belsőség szállítás tekintetében
3. rész 345.000 db/év pékáru szállítás tekintetében
4. rész: 300 kg/év gluténmentes termék szállítás tekintetében
A referencia követelmények adott esetben a feltételek fennállása esetén egy vagy több
referenciával is teljesíthető!
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Vállalandó kötbérek: A nem megfelelő minőségű, állagú termék nem kerül átvételre. Több
mint 3 minőségi kifogást követően a meghatározott kötbér érvényesítésre kerül, és a
szerződést az ajánlatkérő – az ajánlattevő szerződésszegésére való hivatkozással –
felmondhatja.
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás és késedelmes teljesítés esetére. A kötbér
kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel okozott, és a kötbér
összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Kismértékű késedelem esetén az
Ajánlatkérő dönthet a kötbértől való esetleges eltekintésről.
Késedelmes teljesítésnek számít a meghatározott határidő letelte után, de az attól számított 3
órán belül megérkezett szállítás.
Hibás teljesítésnek számít, ha a leszállított élelmiszer (alapanyag) nem felel meg a
dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű
felhasználásra, vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg, illetve ha a szállítás
beérkezése a késedelmes szállításnak meghatározott időpont utáni, és ezzel meghiúsul annak
rendeltetésszerű felhasználása (hibás teljesítés esetén az Intézmény dönthet az áru átvételéről).
Nem teljesítésnek (meghiúsulás) minősül, ha a megrendelt élelmiszer egyáltalán nem érkezik
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meg, vagy a szállítási késedelem meghaladja a 3 órát.
Meghiúsulásnak minősül továbbá a szerződés ajánlattevő általi – vis major okokon kívüli –
felmondása. Nem fogadható el „vis major” okként a piaci árak emelkedése, vagy a teljesítés
„gazdaságtalanná” válása.
Kötbérek mértéke:
Késedelmes szállítás esetén a meghatározott szállítási határidő és a megérkezés között eltelt
időszak minden megkezdett órája után a késedelemmel érintett élelmiszermennyiség
értékének 5 %-a (de legfeljebb 15 %); hibás teljesítés vagy nem teljesítés (meghiúsulás)
esetén az érintett mennyiség értékének 15 %-a. A meghiúsulási kötbér a szerződés ajánlattevő
általi felmondás esetére: az adott rész teljes nettó ellenértékének 5 %-a
Hibás teljesítés és nem teljesítés esetén a szállító az érintett tétel ellenértékére
értelemszerűen nem tarthat igényt, kivéve, ha hibás teljesítés esetén az Intézmény az áru
átvételéről dönt. Ez utóbbi esetben az átvételkor az Intézmény nyilatkozik, hogy az érintett
tétel(eke)t milyen (csökkentett) értéken hajlandó átvenni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél – előre nem látható, rajta kívül álló okból
– eseti jelleggel valamely szállítást nem lenne képes időben, vagy az előírtaknak megfelelően
teljesíteni, akkor intézkedhet, hogy – kizárólag ilyen esetben - helyette más szállító teljesítsen.
Ez nem jelent hibás teljesítést vagy nem teljesítést, ha egyébként a teljesítés (valamint a
helyettesítő szállító) minden feltételnek megfelel, és az Ajánlatkérőt az akadályoztatásról
annak felmerülése után haladéktalanul értesítik.
A mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Fizetési feltételek:U
A szállítások ellenértékének megfizetése teljesítésigazolást követően, az elfogadott
(Ajánlatkérő által átvett) szállítások után hetente max. egy alkalommal (vagy havonta), a
benyújtott számlák alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)
figyelembevételével.
A vállalkozói díj megfizetése egyebekben a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésben szabályozott
módon történik.
A kifizetés során a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai figyelembe veendők.
Előleg fizetésére nincs lehetőség.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
X Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Versenypárbeszéd
◯ Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen ◯ nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: (nn/hh/éééé) 05/10/2017 Helyi idő: (óó:pp) 10:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU 1
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nn/hh/éééé) 05/10/2017 Helyi idő: (óó:pp) 10:00 Hely: 8300 Tapolca, Stadion út 16.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) pontjában meghatározott személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű X igen ◯ nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
1)

2)

3.)

4)

Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti (figyelembe
véve a Kbt. 54. §-t), az ajánlati biztosíték összege 100.000 Ft az 1-3. rész esetén,
függetlenül attól, hogy hány részre ad ajánlatot az Ajánlattevő.
A 4. részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő (11748052-20043489) bankszámlájára
történő befizetéssel, ez esetben ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét
bizonyító banki visszaigazolást.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ebben az esetben a pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy kötelezvény eredeti példányát az
ajánlat eredeti példányához kell csatolni, feltüntetve rajta a „főzési alapanyagok
beszerzése ” elnevezést.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) szerint.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie ill. (regisztrációt követően) le kell töltenie. A
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a közbeszerzési dokumentumok
(„ajánlati dokumentáció”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen,
közvetlenül
és
díjmentesen
hozzáférhetőek
az
alábbi
elektronikus
elérhetőségen: http://www.kozetkezteto.hu/index.php/kozbeszerzes
Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványán (a továbbiakban: formanyomtatvány) tüntesse fel az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem
támaszkodik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2), (4) és (6)
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

bekezdései szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította
meg a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság [III.1.2) G1
; III.1.3 M1] feltételeit és azok igazolását.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: alsó határa 1, felső határa 10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.6) szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
„Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó
összege” esetében „fordított arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra
„ Az ételminták élvezeti értéke” esetében a számítás az ételminták vizsgálatát követően
„sorba rendezés” szerint történik
Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
valamennyi részre tett ajánlatához csatolnia kell a szerződés teljesítésénél érintett
telephelyeinek rágcsáló- és rovarirtásáról szóló, már legalább az ajánlat beadását
megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének másolatát, a rovar- és
rágcsálóirtási tervét valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely szerint a rovar- és
rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és legalább az ajánlat beadását fél évvel
megelőzően megkezdődött!
Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar
nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
Ajánlatok példányszáma: egy papíralapú eredeti példány, valamint szintén egy
példányban az előírt elektronikus változat.
Az ajánlattal együtt adandók be a dokumentációban előírt ételminták!
A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további
lényeges feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
321/2015. (X.30.) Korm.rendelet szerinti dokumentumokat. Nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
FAKSZ: Keresztes István (Lajstromszám: 00056)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
Vl.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

E-mail:

Ország:
HU
Telefon:

+36 1 882-8592

dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

+36 1 882-8593

2

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

E-mail:

Ország:
HU
Telefon:

+36 1 882-8592

dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: (URL)

Fax:

+36 1 882-8593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) …./08/2017
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________
1
szükség szerinti számban ismételje meg
2
adott esetben
4
ha az információ ismert
20
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot
nem alkalmazzák
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ESPD Általános kitöltési útmutató
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a
hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A
2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan
kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki
kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben
megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó,
alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a
kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb
dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát
megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III.
rész A. szakaszára 1 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal
egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy
pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő
szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a
közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban
jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak
egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt 2 meg kell adni vagy nem
kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi
igénybe 3. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt
közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például
az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html 4), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen
fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az
elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági
szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot is. 5 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az
Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z
cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel
kapcsolatos információ kitöltése során...
2
Kizárási okokra vonatkozó információ.
3
Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU
irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését
4
Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak
linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.
5
Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a
2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen
eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb
tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet
tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint
(5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből
adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50.
cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt
(a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni
a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi
helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2)
1
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eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő
dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre
hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU
vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a
szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó
beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás) 6. Hasonlóképpen a tagállamok
szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak
eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós
szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv7
hatálya alá tartoznak-e.
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik
ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy
részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően
vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a
kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja
bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak,
amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az
információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal,
amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen
lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak
segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren
...) tárolt információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban
ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható 8. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az
egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai
felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági

szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének
kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési

eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018.
április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára
elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú
dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 9.
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a
gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az
bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50.
cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.
6
A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.
7
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós
szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
8
Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.
9
Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus
úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az
információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell
elmenteniük (mint pl. .xml).
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adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok 10 részenként
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell
tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok11 kiállításáért melyik hatóság
vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos
nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok
előírhatják 12 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre
korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási
szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti,
körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre
azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a
tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során
megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen
dokumentációt kérnek.
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő
hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért
információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor
a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási
szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében,
hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz,
közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat
nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló
95/46/EK irányelvet 13 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó
dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre,
büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó
dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági
szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított
vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok
vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos
jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító
szervezet által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez
nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot
kell kitöltenie.

Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek
legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.
11
Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények
teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további
magyarázatot lásd lent.
12
Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl.
csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt
felhívnak a részvételre.
13
Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281.,
1995.11.23., 31. o.).
10
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Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez
más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma
mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden
egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat 14.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben
ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében
minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének
egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak
kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek
alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól
függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet,
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként
küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja
(biztosítják) 15.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve,
hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai
közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:
–

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk

–

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

–

III. rész: Kizárási okok:

14

–

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv
57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv
80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára
is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek,
dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

–

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén
alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező.
Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a
közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy
alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes

Lásd a II. rész C. szakaszát.
Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban
olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat,
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is
lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van
illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.
15
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tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé
teheti alkalmazásukat.).

–

–

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel
kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek,
amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok
alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1)
bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy
ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy
tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).

–

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

IV. rész: Kiválasztási kritériumok 16:
–

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

–

A: Alkalmasság

–

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

–

C: Technikai és szakmai alkalmasság

–

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok 17 18

–

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 19

–

VI. rész: Záró nyilatkozat

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül
attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt
kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).
17
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési
szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel
a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.
18
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a
közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A
fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy
lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok
és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott
közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.
19
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának
csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a
2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők
számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell
végezni.
16
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Kitöltési útmutató
a jelen közbeszerzési eljárás során kitöltendő dokumentumhoz

Ajánlatkérő célja a jelen kiegészítő útmutató megadásával, hogy segítse a gazdasági szereplők
munkáját a dokumentum kitöltésében.
Az iratmintában sárga színnel megjelöltük azokat az információkat, melyeket ki kell tölteni,
értelemszerűen!
Az áthúzással jelölt dokumentumrészeket a jelen közbeszerzési eljárásban nem kell kitölteni!
Amennyiben több „rész”-re tesz ajánlatot, s az egyes részek esetében az ESPD dokumentum
eltér (pl: más-más közösajánlattevő, alvállalkozó, kapacitás cég igénybevétele miatt) akkor
részenként külön külön ESPD dokumentum csatolandó!
Korábbi közbeszerzési eljárások tapasztalatai alapján hívjuk fel a gazdasági szereplő
figyelmét az ESPD formanyomtatványban több helyen is szereplő, kitöltendő alábbi címre:

„Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
• internetcím,
• a kibocsátó hatóság vagy testület,
• a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):”

A vonatkozó információk megadásánál kérjük mintaként az alább megadottakat figyelembe
venni, mivel nem elegendő csak az „internetcím” megadása:
Pl.:
•

http://www.e-cegjegyzek.hu/

•

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat

•

http://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1234567890/TaroltCegkivonat
vagy pl.:

•

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

•

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
Ajánlatkérő által kitöltendő!
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A gazdasági szereplő által kitöltendő!
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C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk
Amennyiben a válaszuk IGEN, úgy kérjük, minden egyes érintett szervezetre
vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adják meg a II.
rész A. (A gazdasági szereplőre vonatkozó információk) és B. (A gazdasági szereplő
képviselőire vonatkozó információk) szakaszában, valamint a III. részben (Kizárási
okok) meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek
által cégszerűen aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket
vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági
szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit.
D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági
szereplő nem veszi igénybe
Figyelem! Csak akkor kell a jelen rész esetén az IGEN választ kitölteniük,
amennyiben a szerződés teljesítésébe olyan alvállalkozót is be kívánnak vonni, akinek
a kapacitására NEM támaszkodnak.
Amennyiben ilyen alvállalkozó bevonásra kerül majd a teljesítés során és az ajánlat
beadásakor már ismert a személye, akkor ezen pontban fel is kell sorolniuk ezen
személyeket/szervezeteket (név, cím).
III. rész: Kizárási okok:
–

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok.

–

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok.

–

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel
kapcsolatos okok

–

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

IV. rész: Kiválasztási kritériumok:
–

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

Az ESPD dokumentumban áthúzással jelöltük a további részeket, melyekre
vonatkozó információkat az eljárás ezen szakaszában nem kell megadniuk, elegendő
– amennyiben a gazdasági szereplő valóban megfelel az előírt kiválasztási
szempontoknak – az ALFA szakaszban megadni a választ. Az alkalmassági szempontoknak
megfelelő-, előírt igazolási módok alátámasztására vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat
elegendő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásban megjelölt ajánlattevőnek, a
felhívásban megadott határidőig benyújtani.
–

A: Alkalmasság

–

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

–

C: Technikai és szakmai alkalmasság

–

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
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Jelen eljárásban nem releváns. Áthúzással jelölve, nem kell kitölteni.

VI. rész: Záró nyilatkozat
Az ajánlati felhívás megjelenésekor ismert adatok kitöltésre kerültek.
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Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. megközelíthetősége
Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
(Tájékoztató GPS adat

8300 Tapolca, Stadion u.16.

Szélesség: 46°52'59.96"É

Hosszúság: 17°24'36.48"K)

