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Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés 

2014/24/EU irányelv 

Előzetes tájékoztató ◯ 

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a 

szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele 

nélkül kerül sor. 

Ajánlati/részvételi felhívás ◯ 

Tájékoztató az eljárás eredményéről ◯ 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

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

Hivatalos név: Pomáz Város Önkormányzata  Nemzeti azonosítószám: 2 

Postai cím: 

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartó személy: Bálint Gyöngyi   Telefon: +36 30 472 
6630 

E-mail: titkarsag@gvckft.hu Fax: - 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.pomaz.hu/ 

A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.pomaz.hu/ 

 

I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem  

 

I.3) Kommunikáció 5, 9 

◯ A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: 15 Igen 

(URL) 

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. Nem  

További információ a következő helyről érhető el: 15 (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

http://simap.ted.europa.eu/
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◯ a fent említett cím Igen ◯ másik cím: (adjon meg másik címet) Nem 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 5 

 elektronikusan: (URL) Igen ◯ a fent említett címre Igen ◯ a következő címre: (adjon meg másik címet) Nem  

 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 

X Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

◯ Közjogi intézmény ◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet ◯Egyéb típus: 

 

I.5) Fő tevékenység 

X Általános közszolgáltatások ◯ Honvédelem ◯ Közrend és biztonság ◯ Környezetvédelem ◯ Gazdasági és pénzügyek ◯ Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció ◯ Szociális védelem ◯ Szabadidő, kultúra és vallás ◯ Oktatás ◯ Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy 3 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód 55523000-1 Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára. 
Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: 

Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Pomáz Város Önkormányzata intézményei részére. 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 6, 9 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll ◯ igen X nem 
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Ajánlatok ◯ valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy részre nyújthatók be 5 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 5, 9 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 5, 9 

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 10 

Érték: [          ] (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. 

szakaszt) 

vagy 

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [          ] / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat: [          ] 

Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) 

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) 

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) 

 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Közétkeztetési feladatok ellátása Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 55523000-1 Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára. 
Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU102 A teljesítés fő helyszíne: 

Mesevölgyi Óvoda (2013 Pomáz, Beniczky u. 11.) 
Mesedombi Óvoda (2013 Pomáz, Beniczky u. 84.) 

Mesevár Óvoda (2013 Pomáz, Béke u. 9.) 
Pomázi Hétszínvirág Óvoda (2013 Pomáz, Jókai Mór u. 2.) 
Napsugár Óvoda (2013 Pomáz, József Attila u. 4.) 
Mátyás Király Általános Iskola (2013 Pomáz, Mátyás Király u. 2.) 

Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola (2013 Pomáz, Iskola 
u. 2.) 

Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola (2013 Pomáz, Beniczky u. 53.) 

Szociális Szolgáltató Központ (2013 Pomáz, Községház u. 2.) 
továbbá Pomáz Város közigazgatási területe 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Pomáz Város Önkormányzata intézményei részére 19 + 
opcióként 5 hónap időtartamra, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján az alábbi főbb 
mennyiségek szerint: 
 

Óvoda (5 különböző feladatellátási helyen összesen):  
tízórai: 110 532 normál adag/év és 1 464 diétás adag/év 
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ebéd: 110 532 normál adag/év és 1 464 diétás adag/év  

uzsonna: 110 532 normál adag/év és 1 464 diétás adag/év  

felnőtt (dolgozói) ebéd: 0 normál adag/év  
élelmezési napok száma: 244 nap/év  
 

Általános Iskola (3 feladatellátási helyen összesen):  
tízórai: 91 799 normál adag/év és 251 diétás adag/év  

ebéd: 135 353 normál adag/év és 1 046 diétás adag/év   
uzsonna: 91 799 normál adag/év és 251 diétás adag/év 

felnőtt (dolgozói) ebéd: 3 128 normál adag/év  
élelmezési napok száma: 185 nap/év  
 

Középiskola (1 feladatellátási helyen összesen):  
ebéd: 1 561 normál adag/év és 0 diétás adag/év 

felnőtt (dolgozói) ebéd: 0 normál adag/év  
élelmezési napok száma: 185 nap/év  
 

Idős korosztály (1 feladatellátási helyen összesen):  
reggeli: 6 888 adag/év, melyből 744 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás 
tízórai: 6 888 adag/év, melyből 744 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás 
ebéd: 6 888 adag/év, melyből 744 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás 
uzsonna: 6 888 adag/év, melyből 744 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás 
vacsora: 6 888 adag/év, melyből 744 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás 
felnőtt (dolgozói) ebéd: 0 adag/év  
élelmezési napok száma: 365 nap/év  
 

Szociális étkeztetés:  
ebéd: 9 144 normál adag/év és 2 136 diétás adag/év 

ebéd 39 kiosztó helyre szállítva: 6 984 normál adag/év és 1 440 diétás adag/év 

élelmezési napok száma: 254 nap/év ebéd  
 

Szünidei - rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekek számára 
biztosított - étkeztetés (15 feladatellátási helyen):  

466 normál adag/év  
élelmezési napok száma: 67 nap/év  
 

Szünidei – napközis táborban résztvevő gyermekek számára biztosított - étkeztetés (3 
feladatellátási helyen összesen) (OPCIÓ!!!):  
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tízórai: 2 700 normál adag/év és 5 diétás adag/év  
ebéd: 2 700 normál adag/év és 5 diétás adag/év   

uzsonna: 2 700 normál adag/év és 5 diétás adag/év 

felnőtt (dolgozói) ebéd: 108 normál adag/év  
élelmezési napok száma: 54 nap/év 

Ajánlatkérő a szünidei napközis tábor ideje alatti étkeztetést opcióként írja elő! 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek, a felek 
közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek alapján történik a 
szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 
korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 30%-nál nagyobb eltérés egyik 
étkezési típus esetében sem várható. Nyertes ajánlattevő feladata a 37/2014. (IV.30.) EMMI 
rendelet alapján a diétás étkezés biztosítása is az ajánlatában szereplő normál étkezés 
egységáraihoz képest 30%-kal emelt egységáron. Az időskori ellátás esetén az életkori 
sajátosságoknak megfelelő ellátás vonatkozásában a normál (nem a diétás) egységár az irányadó.  
 

A szerződést Ajánlatkérő 19 hónap határozott időtartamra, egy alkalommal további 5 hónappal 
történő meghosszabbítás lehetőségével kívánja megkötni. 
 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6 

Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10 

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 szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú 
jognyilatkozatával az Ajánlatkérő egy alkalommal további legfeljebb 5 hónappal 
meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). 
 

Részajánlattétel kizárásnak indoka: AK tárgyi közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a 
részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának 
jellege, a szolgáltatás természete és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok 
egymásra épülése, a komplex felelősség követelménye nem teszi lehetővé a részekre történő 
ajánlattételt, az ellentétes lenne a gazd. ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között 
megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. Az összehangolt 
megvalósítást optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő 
tudja. 

 

 

II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma: 9 (nn/hh/éééé) 
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 5, 14 

 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: 

Kizáró okok:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése irányadó.  
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Ajánlattevő vonatkozásában:  
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint 
EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont 
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, 
kitöltött űrlap benyújtásával. 
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: 
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése 
alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A Kbt. 69. § is irányadó. 
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.  
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 
érvényes, alkalmazandó. 

AK előírja, hogy az AT-k a kizáró okok tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat az 
ajánlatukban nyújtsák be (Kbt. 114/A (1) bek). 

A kizáró okok igazolási módjának kifejtése karakterkorlát miatt részletesen a KD-ban történik.  
Alkalmassági követelmény és igazolási módja:  
M.1. AT-nek a Kbt. 114/A. § (1) bek. szerint már az ajánlatában csatolnia kell az alkalmasságának 
igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap), de legfeljebb a felhívás feladását 
megelőző 6 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, 
melyben az alábbiakat kell megadni: 
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),  
— a szerződés tárgya és mennyisége legalább olyan részletességgel, hogy az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,  
— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hó, 
nap feltüntetésével),  
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e.  
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Ha az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést nyertes közös AT-ként végezte, az 
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt. 
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt 
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 

Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. §-a az irányadó.  
Releváns továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. 
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé 
számított 36 hónapban befejezett szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően legalább 12 
hónapon keresztül folyamatosan teljesített közétkeztetésre vonatkozó referenciával, amely 
összesen legalább 210 000 db normál ebédadag és legalább 4 000 diétás ebédadag elkészítését 
foglalta magába. 
M.2. A Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az M.2. alkalmassági követelménynek való 
megfelelés igazolása azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével történik, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
AT-nek csatolni kell a megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza a felhívás 
vonatkozó pontját, amely vonatkozásában a szakember bemutatásra kerül, a szakember nevét, a 
szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését és a szakértő jelenlegi jogviszonyát a 
megjelölt szervezettel (pl. munkaviszony). A nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges megtenni. 
Csatolni kell a szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát 
legalább olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
egyértelműen megállapítható legyen, valamint a szakképesítés/szakképzettség meglétét igazoló 
dokumentumok egyszerű másolati példányát. A szakemberek között az átfedés nem megengedett. 
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket, akik egyenként 
legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkeznek közétkeztetés terén:  
a) 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikus vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező 
szakember.  

b) 1 fő középfokú végzettségű szakács vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező 
szakember.  

c) 1 fő középfokú végzettségű diétás szakács vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező 
szakember. 

d) 1 fő középfokú végzettségű élelmezésvezető vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező 
szakember. 

Az M.2. pontban előírt szakemberek között az átfedés NEM megengedett, egy szakemberrel csak 
egy alkalmassági feltétel igazolható. Kivételt képez ez alól az M.2.a) és M.2.d) szakember, melyek 
között az átfedés megengedett, a kétféle szakértelem biztosítása megtörténhet egy személlyel. 
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes 
közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó - a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú irányelvének 
megfelelő - HACCP rendszer működtetését igazoló jegyzőkönyvvel, vagy ezzel egyenértékű 
tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.  
M.3. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú irányelvének 
megfelelő HACCP rendszer működtetését igazoló és az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes 
jegyzőkönyvet, vagy ezzel egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait. [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. c) pontja, 
valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata.] 

Ajánlatkérő az M.1.; M.2. és M.3. alkalmassági követelmény tekintetében közétkeztetés alatt a 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. § (1) bek. 14. pont szerinti fogalmat érti.  
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Az M.1. és M.2. alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében 
foglaltakra - közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. 

Az M.3. alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - 
közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös AT-k egyike megfelel. 

AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

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 Nem 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik Nem 

(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződések esetében) 

 Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt. Nem 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk 

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve Nem 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 8 

AK előleget nem biztosít. A fedezetet AK saját forrásból biztosítja. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.  
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő 
általi igazolását követően a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A havi elszámolás a ténylegesen nyújtott 
szolgáltatás alapján történik, a lemondások figyelembevételével.  
Számla benyújtására AK által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában a jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően kiállítottan van lehetőség. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben foglaltakra.  

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.  
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 8 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét Nem 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 5, 10, 14 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
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◯ Nyílt eljárás 8 Igen ◯ Meghívásos eljárás 8 Nem ◯ Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás 8 Nem 

◯ Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább 
felsorolt esetekben 10 (töltse ki a D1. mellékletet) Nem 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 5, 14 

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása: 8 

A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL) 

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői: 

Értékelés 
Értékelési szempontok: 
1. Az M.2. a) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott (dietetikus) szakember 
közétkeztetés terén szerzett többlet tapasztalata (hónap), (min. 0, max. 36 hónap) - súlyszám 10; 
2. Az M.2. b) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott (szakács) szakember 
közétkeztetés terén szerzett többlet tapasztalata (hónap), (min. 0, max. 36 hónap) - súlyszám 10; 
3. Az M.2. c) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott (diétás szakács) szakember 
közétkeztetés terén szerzett többlet tapasztalata (hónap), (min. 0, max. 36 hónap) - súlyszám 10; 
4. Az önellenőrzési rendszer (28/2017. (V.30.) FM rendelet szerint) szakmai minősége (igen 
válaszok száma) - súlyszám: 10 

5. Ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó összege (nettó Ft/év) - súlyszám: 70 

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.  
Kiosztható pontok száma: 0-100.  

Módszer: 1-3. részsz.: egyenes arányosítás, 4. részsz.: fordított arányosítás.  
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.  
 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 5, 10 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 5 

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény) 10

 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 5 

A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje 14 

Dátum: 2020.__.__. Helyi idő: __.00 óra 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1, 5 

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: (nn/hh/éééé) 4, 14 
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IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról 10 

 Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1, 10 

 

A szerződés száma: [        ]        Rész száma: 2 [        ] Elnevezés: 

Szerződés/rész odaítélésre került ◯ igen ◯ nem 

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ 8 

A szerződés/tétel nem került odaítélésre  ◯ Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították ◯ Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették) 

Hirdetmény hivatkozási száma: [ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (év és a dokumentum száma) 

 

V.2) Az eljárás eredménye 

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé) 8 

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [          ] 

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 [          ] (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint) 

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 8 [          ] 

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 8 [          ] 

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8 [          ] 

 A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el 8 

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 

Hivatalos név:  Nemzeti azonosítószám: 2 

Postai cím: 

Város:  NUTS-kód:  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcímek: (URL) Fax: 

 A nyertes ajánlattevő kkv 8 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) 

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 [          ] 

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

A szerződés/rész végleges összértéke: [          ] 

vagy 

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [          ] / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat: [          ] 

Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan) 
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó 
szerződés(ek) értéke) 

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk 8 

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez 

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4 

Érték áfa nélkül: [          ]   Pénznem: [ ][ ][ ] 

Arány: [          ] % 

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 5, 8 

 A megrendelés elektronikus úton történik Igen 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak Igen 

 A fizetés elektronikus úton történik Igen 

 

VI.3) További információk: 2 

Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) találhatók.  
1) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak 

szerint, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó 
megállapodását. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő 
(továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.  

2) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban 
részletezettek szerint.  

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. 
szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő 
cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott 
információkat.  

4) AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó 
információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő 
feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).  

5) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb 
hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban 
válik szükségessé.  

6) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) 
pontját.  

7) FAKSZ: Bálint Gyöngyi, lajstromszáma: 00700.  

8) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg.  

9) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell 
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eljárni.  
10) Termék felelősségbiztosítás megkötése, valamint meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése 

jelen szerződésre, valamint a szerződés teljes időtartama alatt történő fenntartása, amely 
kiterjed pl. szalmonella, ételmérgezés, ételintolerancia, stb. esetére is, amely mértéke 
legalább 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény. Szolgáltatói felelősségbiztosítás 
megkötése, valamint meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése jelen szerződésre, valamint 
a teljes időtartama alatt történő fenntartása, amely mértéke legalább 100 millió Ft/év és 
50 millió Ft/káresemény, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges 
benyújtania. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjára megkötni és 
a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles 
másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény 
vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT 
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek 
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a 
szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Közös 
ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT egyike rendelkezik az előírtak szerinti 
felelősségbiztosítással. 

11) Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR felületén kerül sor a Kbt. 68. § 
rendelkezései alapján a KD-ban részletezettek szerint.  

12) Az ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő 
rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől 
származó, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő, az ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000, 
OHSAS 18001 szabvány szerinti rendszerrel, vagy azzal a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 24. § 3)-(4) bekezdése alapján egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, vagy egyenértékű vezetési 
rendszerek egyéb bizonyítékaival. Az ajánlatban a tanúsítvány meglétéről nyilatkozni 
szükséges.  

13) AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t alkalmazza. 

14) Az AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a 28/2017. (V. 30.) FM rendelet 
szerinti önellenőrzési rendszere működtetésére vonatkozó vállalásait tartalmazó 
nyilatkozatot az ajánlatkérő által a KD-ban feltett eldöntendő kérdések (igen/nem) 
megválaszolásával.  

15) Az AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a mintaétrendet a KD-ban részletesen 
meghatározottaknak megfelelő tartalommal. A mintaétrend - mint szakmai ajánlat - az 
ajánlat érvényessége körében kerül vizsgálatra.  

16) Az AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell továbbá a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI-rendelet 4. számú 
mellékletében előírt bontásnak megfelelő és az ajánlattevő által használt, továbbá a 
tálalókonyhában kifüggesztendő adagolási útmutatót. 

17) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a szakmai ajánlat bármely része nem kerül 
benyújtásra, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

18) Az ajánlathoz AT-nek csatolnia kell a KD önálló mellékleteként AT-k rendelkezésére 
bocsátott excel formátumú ártáblázatot kitöltve (kereskedelmi ajánlat) a 4. értékelési 
részszempont szerinti megajánlás alátámasztásaként. (A KD részeként AT-k 
rendelkezésére bocsátott ártáblázat formanyomtatványa az ajánlattétel megkönnyítése 
érdekében tartalmaz(hat) képleteket. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának 
ellenőrzése AT felelőssége.) 

19) Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.  
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20) AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.  

21) AK gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi 
lehetővé. 

22) AK helyszíni bejárást és/vagy konzultációt nem tart. 
23) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 
24) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § 

(4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, 
úgy a következő elérhetőség is használható: e-mail: titkarsag@gvckft.hu. 

25) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos 
előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C. §-a 
az irányadó. 

 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 5, 8, 10 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 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. §-a szerint. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

mailto:titkarsag@gvckft.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál 
4 ha az információ ismert 

5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul 

6 amennyire az információ már ismert 
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ 

8  opcionális információ 

9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg 

10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg 

14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert 

15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg 
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D1. melléklet - Általános beszerzés 

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes 
közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása 

2014/24/EU irányelv 

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot) 

 ◯  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása 

 Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be ◯ nyílt eljárás ◯ meghívásos eljárás 

 A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt: ◯ verseny hiánya technikai okokból ◯ a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása ◯ a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve 

 Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú 
feltételekkel összhangban 

 A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú 
feltételeknek megfelelően 

 Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése ◯ az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól ◯ a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő 
értékesítés keretében ◯ 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt 

szerződés egyéb indokolása 

 A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá 

 

3. Magyarázat 

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével 
egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes 
közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban) 
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MŰSZAKI LEÍRÁS MINTAÉTREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

Szakmai ajánlat elfogadásának feltételei – az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg az 
alábbi feltételeknek a dietetikus szakmai értékelés alapján 
 
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell, az általa készített, a meghatározott 
étrendre és az érintettek körére (óvoda, általános iskola, középiskola, szociális ellátás) 
vonatkozóan elkészített mintaétrendet. Az egyes étlapok között az átfedés megengedett, tehát 
a háromszori étkezésre vonatkozóan elkészített étlapok elemeit az egyszeri étkezés 
vonatkozásában is be lehet nyújtani. 
Az ajánlatban benyújtott mintaétlapoknak meg kell felelniük a 37/2014. (IV.30.) EMMI-
rendeletben előírtaknak és olyan reprezentáló étrendet kell tartalmazniuk, amelyek az 
ajánlatban megadott ajánlati áron tényleges megvalósíthatóak a gyakorlatban. Amennyiben a 

mintaétlap nem megfelelő minősítést kap, úgy az ajánlat érvénytelenné nyilvánítható a Kbt. 
73. §-ában foglalt érvénytelenségi ok alapján.  
A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI-rendelet 4. számú mellékletében 
előírt bontásnak megfelelő és az ajánlattevő által használt, továbbá a tálalókonyhában 
kifüggesztendő adagolási útmutatót.  
 
 

1.  Óvodás háromszori étkezés 

 4-6 év – ősz-tél 
2.  Óvodás háromszori étkezés 

 4-6 év – tavasz-nyár 

3.  Általános iskolai háromszori étkezés 

 7-10 év – ősz-tél 
4.  Általános iskolai egyszeri étkezés 

 7-10 év – ősz-tél 
5.  Általános iskolai háromszori étkezés 

 7-10 év – tavasz-nyár 

6.  Általános iskolai egyszeri étkezés 

 7-10 év – tavasz-nyár 

7.  Általános iskolai háromszori étkezés 

 11-14 év – ősz-tél 
8.  Általános iskolai háromszori étkezés 

 11-14 év – ősz-tél 
9.  Általános iskolai háromszori étkezés 

 11-14 év – tavasz-nyár 

10.  Általános iskolai egyszeri étkezés 

 11-14 év – tavasz-nyár 

11.  Középiskolai egyszeri étkezés 

 15-18 év – ősz-tél 
12.  Középiskolai egyszeri étkezés 

 15-18 év – tavasz-nyár 

13.  Idős korosztály ötszöri étkezés 

 70. évtől – tavasz-nyár 

14.  Idős korosztály ötszöri étkezés 

 70. évtől – ősz-tél 
15.  Általános   iskolai   háromszori   étkezés   tejmentes   diéta vonatkozásában 

 7-10 év – ősz-tél 
16.  Általános   iskolai   háromszori   étkezés   tejmentes   diéta vonatkozásában 

 7-10 év – tavasz-nyár 

17.  Szociális egyszeri étkezés 
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 50-70 év – tavasz-nyár 

18.  Szociális egyszeri étkezés 

 50-70 év – ősz-tél 
19.  Szünidei RGYK-s egyszeri étkeztetés 

4-18 év – tavasz-nyár 

20.  Szünidei RGYK-s egyszeri étkeztetés 

4-18 év – ősz-tél 
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4x10 élelmezési napot magában foglaló őszi-téli és tavaszi-nyári, illetve tejmentes 
mintaétrend becsatolását várja Ajánlatkérő. 4x10 élelmezési napra vonatkozó mintaétrendet 
kell benyújtani, 4-6 éves korosztály részére napi háromszori étkezés, 7-10, 11-14 éves 
korosztály részére egyszeri és háromszori étkezés, 15-18 éves egyszeri étkezés, 70 évesnél 
idősebbek részére egyszeri étkezés, valamint általános iskolai korosztály részére háromszori 
étkezés tejmentes diéta vonatkozásában, a fent megadott évszakokra.  
Az étlaptervekhez 1 személyes nyersanyag-kiszabati dokumentációt és változatossági mutató 
számítást köteles mellékelni Ajánlattevő. 
 

Az étlapon köteles feltüntetni az étkezések számított alábbi adatait egy adagra vonatkoztatva: 
 

energia-,  
fehérje, 
só-,  
zsír- és telített zsírsav 
szénhidrát-,  

cukor-,  
valamint az 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben alapján biztosítandó diétás 
étkezések vonatkozásában meghatározott allergén összetevőket. 

 

Kimutatások: 
 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához minden korcsoport mintaétlapjához mind a 2 idény 
vonatkozásában külön-külön a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban egy főre 
számított energiatartalmát (kcal), számított össz sótartalmat grammban kifejezve, valamint 
 

grammban kifejezett össz-zsírtartalmat és cukortartalmat, valamint a rendelet által előírt Ca 
tartalmat tartalmazó kimutatást. 
 

 

Ezen kimutatások korcsoportonként 2 x 10 nap átlagában is csatolandók. A 4 x 10 napos étlap 
vonatkozásában tehát 2 db kimutatás csatolandó. Ajánlattevő csatolja a változatossági mutató 
számítást. 
 

A számított értékek alapját az elkészített mintaétlapok, a mintaétlaphoz tartozó és az 

ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások és a változatossági mutató számítás képezik. 
Ezen kívül ajánlatkérő dietetikai szakmai szempontok szerint is értékeli az étlapokat az 
alábbiakban meghatározott szakmai kiadványokban foglaltak figyelembe vételével. 
 

Ajánlattevők által elkészített mintaétlapoknak az alábbi tartalmi követelményeknek kell 
megfelelniük: 
 

Ajánlattevők a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet előírásban, valamint Ajánlatkérő által az alábbiakban 
támasztott további követelmények foglaltak szerint készítsék el a mintaétlapokat. 
 
 

A. Ajánlatkérő által előírt további követelmények a beadandó mintaétlapokhoz: 
 

1) Az étrend az őszi – téli és tavaszi – nyári idénynek megfelelő legyen. Minden étkezés 
esetében csatolni kell az idényeknek megfelelő étlapot. 

 

2) Az ételek nyersanyag kiszabatai ne tartalmazzanak kényelmi termékeket (ételízesítőt, 
levesport, gulyáskrémet, burgonyapelyhet). 
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3) Ebéd esetén gyümölcslé nem alkalmazható a leves kiváltására. 
 

4) A 4X10 napos mintaétlapok összeállítása során az étlapon szereplő ételsorok, az ebéd 
tekintetében, 2x10, egymást követő élelmezési nap vizsgálata során nem 
ismétlődhetnek. 

 

5) A nyersanyag kiszabatokban szereplő nyersanyagoknak pontosan beazonosíthatónak 
kell lenniük az étrendtervezéshez használt programban szereplő nyersanyagokkal az 
ellenőrzés elvégezhetősége céljából. 

 

6) A kiszabott mennyiségeknek pékáru tekintetében adagolhatónak, egészben vagy ½ db-

ban meghatározottnak kell lenniük (a tizedes mértékek nem felelnek meg az 
adagolhatóság követelményének). 

 

7) A zsír energiaszázalék napi szinten feleljen meg a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 
előírásának. 

 

B. Az ajánlatkérő által előírt további követelmények a napi háromszori étkezésre 
vonatkozóan beadandó mintaétlapokhoz: 

 

1) Baromfihús ötnaponta minimum 2 alkalommal szerepeljen az étrendben. 
2) Hal, vagy halkészítmény 10 élelmezési napban minimum 2 alkalommal szerepeljen az 

étrendben. 

3) Nyers gyümölcs ötnaponta minimum 3 alkalommal szerepeljen ebéd részeként. 
4) Zöldségköret (lehet fél köret is), vagy főzelék ötnaponta minimum 2 alkalommal 

szerepeljen ebéd részeként. 
5) Burgonya köretként, vagy egytál ételként (fél adag is beszámítandó) 10 élelmezési 

napban maximum 3 x forduljon elő, amelyek között legalább 3 napnak el kell telnie. 

6) Teljes kiőrlésű kenyér, illetve teljes kiőrlésű pékáru 10 élelmezési napban 10 
alkalomnál többször forduljon elő. 

7) Rizs köretként, vagy egytál ételként (fél adag is beszámítandó) 10 élelmezési napban 
maximum 2 alkalommal forduljon elő valamennyi étkezés mintaétlapjában, amelyek 

között legalább 4 napnak el kell telnie. 

8) Száraztészta köretként, vagy egytál ételként (fél adag is beszámítandó) 10 élelmezési 
napban maximum 2 alkalommal forduljon elő, amelyek között legalább 4 napnak el 
kell telnie. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a mintaétlapok, nyersanyag-kiszabatok, 

változatossági mutató számítás, a felhasznált alapanyagok összesítése, a kalória bevitel, 
sóbevitel, tápanyagszámítási kimutatások, olyan ajánlati elemek, amelyek a szakmai ajánlat 
részét képezik. 
 
 

Ajánlatkérő előírja, hogy a nyersanyag-kiszabaton a tervezéshez használt program, vagy 
adatbázis minden esetben kerüljön feltüntetésre. 
 

A fenti előírásokat is figyelembe véve az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt 
mintaétlapokat és az ennek alapján elkészített nyersanyag-kiszabatokat, kalória, sómennyiség 
és tápanyagszámításokat és a változatossági mutató számítását 
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1. Az Ajánlatkérő minden étlapot, nyersanyag-kiszabatot, kalória, tápanyag- és 
sómennyiség számításokat, - dietetikus közreműködésével – megvizsgál és értékel.  

2. Az ajánlatkérő az összes diétára vonatkozóan is, elvégzi a fenti számításokat a 
Nutricomp Étrend 4.0 étrendelemző program segítségével. A számításoknál a program 
tápanyagbázisa az irányadó. Amennyiben a nyersanyag-kiszabat és a hozzá tartozó 
mintaétlap között eltérés mutatkozik, abban az esetben az Ajánlatkérő az értékelés 
során a nyersanyag-kiszabat tartalmát veszi figyelembe. Amennyiben a beadott 
dokumentumokban számított értékek és az ellenőrzés során számított értékek között 
eltérés mutatkozik, úgy az ellenőrzés értékei képezik az értékelés alapját. 

 

Az étlapokon fel kell tüntetni a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott 
információkon felül az adott étkezés nátrium tartalmát is. Az étlapok mellé 1 főre vonatkozó 
nyersanyag-kiszabati ívet, változatossági mutató számítást, valamint a rendelet 6. számú 
melléklete alapján az egyes élelmiszerek, élelmiszercsoportok előfordulásának gyakoriságát 
bemutató táblázatot 4x10 élelmezési napra, egy főre számítva. Az ajánlat érvénytelen, ha nem 
felel meg a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásainak. Az étlapokon biztosítani kell a 
megfelelő változatosságot és az étlapoknak meg kell felelniük a dietetikai szakmai 
elvárásoknak. 
 

Érvénytelen az a szakmai ajánlat, amely eltér a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet és az ajánlatkérő fenti 
előírásaitól, valamint az alábbi dokumentumokban foglalt dietetikai szakmai 

szempontoktól. 
 

1. Veresné Bálint Márta: Gyakorlati Dietetika  
A legfontosabb dietetikai szakkönyv. Az ebben foglaltak alapján kerül 
meghatározásra, hogy az adott étlap valóban megfelel-e az adott korosztály esetén 
biztosítható táplálkozásnak. Az értékelés során az alábbi szempontokat veszi 
figyelembe ajánlatkérő: 

 
A különböző korosztályok jellemzőit, a táplálás szempontjait. 

 
A csatolt étlap összetételének megfelelősége: energia, zsír, szénhidrát 
tartalmát és egyéb fő jellemzőit.  

A felhasznált nyersanyagok megfelelősége. 
 

Annak meghatározása, hogy az adott étel ételcsoport adható-e az adott 

korosztály számára. 
 

2. Rodler Imre: Új Tápanyagtáblázat  
A Tápanyagtáblázat nélkülözhetetlen az étlapok tervezéséhez. Megtalálhatóak benne a 
főbb alapanyagok, azok összetétele, számadatai, amelyek ismerete szükséges ahhoz, 
hogy az étlapok tervezésekor be lehessen tartani a 37/2014.(IV.30) EMMI Rendelet 
előírásait.  


