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ELŐTERJESZTÉS
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. január 28. napi ülésére

Közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés elbírálására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pomáz Város közintézményeinek közétkeztetési ellátására az Önkormányzat 2018. évben lezajlott
közbeszerzési  eljárást  követően  2018.12.17-én  vállalkozási  szerződést  kötött  2  év  határozott
időtartamra 2020. december 17-ig, ami 2021. január 31-ig meghosszabbításra került.

A  vállalkozási  szerződés  határozott  időtartamának  közeli  lejáratára  valamint  a  közétkeztetés
zavartalan  megoldására  tekintettel  vált  szükségessé  az  új  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  a
közétkeztetés feladatának tárgyában.

2020.09.07-én  a  Pénzügyi  Bizottság  rendkívüli  ülés  keretében  78/2020.(09.07.)sz.  Pü.  Biz.
határozattal  jóváhagyta, hogy a közétkeztetési feladatok ellátására közbeszerzési  eljárás kerüljön
lefolytatásra azzal a kikötéssel, hogy a kötendő szerződés 2 év időtartamú legyen 2022. december
17-ig.

2020.09-24-én  a  Képviselő  testület  154/2020.  (IX.24.)  határozatában  megválasztotta  a  nevezett
közbeszerzési eljárásban eljáró Bírálóbizottsági tagokat.

2020.10.29-én  a  Képviselő  testület  167/2020  (X.28)  határozatában  elfogadta  az  ajánlattételi
felhívást közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában

A Bírálóbizottság 2021. január 22. napjára összehívott ülésén az ajánlattevő által benyújtott ajánlat
és hiánypótlás értékelése, illetve a bírálati lapok alapján a Bíráló Bizottság az alábbi döntésekre tesz
javaslatot a Képviselő-testületnek:

1. Egyhangúlag javasoljuk megállapítani, hogy a Hungast Vital Kft. (1119 Budapest, Fehérvári
út 85.) ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, mely a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat is egyben.

2. Egyhangúlag javasoljuk megállapítani, hogy az eljárás eredményes.

3. Egyhangúlag javasoljuk a Hungast Vital Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 85.) ajánlattevőt
az eljárás nyerteseként kihirdetni.

4. Egyhangúlag  javasoljuk a  vállalkozási  szerződés  megkötését  a  Hungast  Vital  Kft.  (1119
Budapest, Fehérvári út 85.) ajánlattevővel.

5. Ajánlatkérő a fedezetbeli különbözetet saját forrásból biztosítja.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni az előterjesztést.

Pomáz, 2021. január 28.

Leidinger István
Polgármester



Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének  

…./2021 (I.29.) számú önkormányzati határozata  
A közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés elbírálására 

 
Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 

1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) a pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Hungast Vital Kft. (1119 Budapest, 

Fehérvári út 85.) ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján érvényes ajánlatot tett, mely a Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat is egyben. 

2. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 

3. Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy Hungast Vital Kft. (1119 Budapest, 

Fehérvári út 85.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki. 

4. Pomáz Város Önkormányzata a vállalkozási szerződés megkötését a Hungast Vital Kft. 

(1119 Budapest, Fehérvári út 85.) ajánlattevővel teszi meg. 

5. Az ajánlattevő értesítéséről, közbeszerzési eljárást koordináló megbízott cégen keresztül, 

azaz a GVC Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 5. sz. I. emelet) 

közreműködésével a Polgármester gondoskodik. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester  

Határidő: 2021. január 29. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: 

Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály 

 

 

Láttam:  

 

 

 

…………………. 

Dr. Balogh Pál 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklete: Felolvasó lapok 

2. számú melléklete: Hungast Kft. pályázata 



Közétkeztetési feladatok ellátásaKözbeszerzés tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz
(E50 - Bírálati szakasz)
Uniós, Nyílt eljárás - EKR001193662020/8596

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Eljárási cselekmény típusa Státusz Indítás dátuma Indító szervezet
Indító 

felhasználó
Benyújtás 
időpontja

Forduló

Ajánlat összeállítása Benyújtva 2020.11.25 21:39:21 Hungast Vital Kft. nagyagi 2020.12.27 17:01:19 Ajánlattételi forduló

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Gazdasági szereplő

SiófokSzületési hely:1972.05.30Születési idő:

Vezetéknév/utónév:

A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?

Kapcsolattartó fax:Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:Kapcsolattartó személy vagy 
személyek:

Ország:

Telefon:Város:

www.hungast.huInternetcím:Irányítószám:

E-mail cím:Utca és házszám:

Egyéb nemzeti azonosító:

HÉA Európai Uniós adószám:

Adószám:

Név:

Nyilvántartásból

Minősítés:

Hungast Vital Kft.

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre 
jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk

Közétkeztetési feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz
(E50 - Bírálati szakasz)
Uniós, Nyílt eljárás - EKR001193662020/8596

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Hungast Vital Kft.

10798274244

HU10798274

Fehérvári Út 85. kozbeszerzes@hungast.hu

1119

Budapest +36 18010900

Magyarország

Nagy Ágnes +36 302512618

nagy.agnes@hungast.hu

Nem tartozik a törvény hatálya alá (a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint)

Kérfalusi Attila Gyula
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Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):

Ország:

Beosztás/milyen minőségben jár el:Város:

Telefon:Irányítószám

E-mail cím:Utca és házszám:

SárospatakSzületési hely:1968.09.16Születési idő:

Vezetéknév/utónév:

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):

Ország:

Beosztás/milyen minőségben jár el:Város:

Telefon:Irányítószám

E-mail cím:Utca és házszám: Jókai Mór kozbeszerzes@hungast.hu

8651 +36 18027330

Balatonszabadi ügyvezető

Magyarország

Komáromi Csaba

Napsugár u. 41. kozbeszerzes@hungast.hu

2161 +36 18027330

Csomád ügyvezető

Magyarország
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Benyújtandó iratok jegyzéke

Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nya
r_3xi.pdf

Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nyar_3xiSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_4_6_Osz_tel_tavasz_nyar
.pdf

Hungast_4_6_Osz_tel_tavasz_nyarSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakasz, 
Bírálati szakasz

NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről

NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT üzleti titokról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakasz, 
Bírálati szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz, 
Bírálati szakasz

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Melyik részhez szükségesMelyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Közétkeztetési feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz
(E50 - Bírálati szakasz)
Uniós, Nyílt eljárás - EKR001193662020/8596

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Részletek

Részletek
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Kbt. 66. § (2) bek.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat

Hungast_Ajanlat_Pomaz_2020122
2.pdf

Hungast_Ajanlat_Pomaz_20201222Ajánlat

Hungast_RGYK_15_18_osz_tel_ta
vasz_nyar_ebed.pdf

Hungast_RGYK_15_18_osz_tel_tavasz_nyarSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_RGYK_11_14_osz_tel_ta
vasz_nyar.pdf

Hungast_RGYK_11_14_osz_tel_tavasz_nyarSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_RGYK_7_10_osz_tel_tav
asz_nyar.pdf

Hungast_RGYK_7_10_osz_tel_tavasz_nyarSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_RGYK_ovoda_osz_tel_ta
vasz_nyar.pdf

Hungast_RGYK_Ovoda_osz_tel_tavasz_nyarSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_Adagolasi_Utmutato_20
20.pdf

Hungast_Adagolasi_Utmutato_2020Szakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_70_Idos_osz_tel_tavasz_
nyar_5xi.pdf

Hungast_70_Idos_osz_tel_tavasz_nyar_5xiSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_50_70_osz_tel_tavasz_ny
ar_ebed.pdf

Hungast_50_70_osz_tel_tavasz_nyar_ebedSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_15_18_osz_tel_tavasz_ny
ar_ebed.pdf

Hungast_15_18_osz_tel_tavasz_nyar_ebedSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_11_14_osz_tel_tavasz_ny
ar_ebed.pdf

Hungast_11_14_osz_tel_tavasz_nyar_3xiSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_11_14_osz_tel_tavasz_ny
ar_3xi.pdf

Hungast_11_14_osz_tel_tavasz_nyar_3xiSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nya
r_ebed.pdf

Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nyar_ebedSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nya
r_3xi_tejmentes.pdf

Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nyar_3xi_tejmentesSzakmai ajánlat - mintaétlapok és 
szükséges dokumentumok

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek
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Kbt. 62. § (1) bek. k) kc)

Szervezet neve:

a szervezet vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek 
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal:

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, 
állandó lakóhely):

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozat

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó 
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az 
ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások 
és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

György Tamás Norbert

1037 Budapest, Erdőhát út 7.

Szili Julietta

1037 Budapest, Erdőhát út 7.

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Hungast Holding Zrt.

1119 Budapest, Fehérvári út 85.
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Kbt. 66. § (6) bek.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

Nyilatkozat

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

szervezet vonatkozásábanNyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bek.

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Nyilatkozat

a szervezet vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik.

nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
kizáró feltételek nem állnak fenn.

Szervezet székhelye:

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.
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Nyilatkozat üzleti titokról

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozat üzleti titokról

Kbt. 65. § (7) bek.

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, 
illetve az alkalmassági követelmény száma

Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre 
vagy személyre kíván támaszkodni:

Nyilatkozom, hogy a

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

Nyilatkozat

nem relevánsmég nem ismert

A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel 
összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe

A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó 
neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés 
benyújtásakor ismert)

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben meghatározott részek (tevékenységek) 
tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét 
(tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel 
(tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Igen

ételkészítés

számítástechnikai szolgáltatás

szállítás

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Nem

Nem
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Nyilatkozat összeállító

Az 1. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakember megnevezése

Egyéb nyilatkozatok

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

A szakember neve

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

A szakember neve

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

A szakember neve

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

A szakember neve

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az alábbiakban felsorolt szakember(eke)t 
kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a szerződés teljesítésébe:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek

1 fő felsőfokú végzettségű dietetikus vagy azzal egyenértékű 
képzettséggel és legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkező 
szakember

Rácz Mónika

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Munkaviszony

1 fő középfokú végzettségű szakács vagy azzal egyenértékű 
képzettséggel és 36 hónap gyakorlattal rendelkező szakember

Gagyi Sándor

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Munkaviszony

1 fő középfokú végzettségű diétás szakács vagy azzal egyenértékű 
képzettséggel és 36 hónap gyakorlattal rendelkező szakember

Stark Anita

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Munkaviszony

1 fő középfokú végzettségű élelmezésvezető vagy azzal egyenértékű 
képzettséggel és 36 hónap gyakorlattal rendelkező szakember

Bíróné Bús Katalin

Hungast Vital Kft., Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 85.

Munkaviszony
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Felolvasólap

5. Ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó összege (nettó Ft/év)

4. Az önellenőrzési rendszer (28/2017. (V. 30.) FM rendelet szerint) szakmai minősége (igen válaszok száma)

3. Az M.2. c) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott (diétás szakács) szakember közétkeztetés terén szerzett többlet 
tapasztalata (hónap), (min. 0, max. 36 hónap)

2. Az M.2. b) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott (szakács) szakember közétkeztetés terén szerzett többlet tapasztalata 
(hónap), (min. 0, max. 36 hónap)

1. Az M.2. a) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott (dietetikus) szakember közétkeztetés terén szerzett többlet tapasztalata 
(hónap), (min. 0, max. 36 hónap)

Felolvasólap

10798274244Adószám

Fehérvári Út 85.Cím

BudapestVáros

1119Székhely irányítószám

Hungast Vital Kft.Hivatalos neve

Ajánlattevő adatai

Nyilatkozom, hogy a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek megfelelünk, 
a szerződés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

A 3. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakember megnevezése

A 2. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakember megnevezése

Rácz Mónika

Gagyi Sándor

Stark Anita

igen

igen

36

36

36

20

199 997 881
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Közétkeztetési feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz
(E50 - Bírálati szakasz)
Uniós, Nyílt eljárás - EKR001193662020/8596

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI



EKR001193662020/8596Üzleti titkok

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum 
típusa

Dokumentum neve
Feltöltés 
időpontja

Feltöltő 
szervezet

Feltöltő 
cselekmény 

típusa

Feltöltő 
cselekmény 

lezárás 
dátuma

Egyéb Hungast_4_6_Osz_tel_tavasz_nyar2020.12.25 
21:33:23

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nyar_3xi2020.12.25 
21:36:37

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nyar_3xi_tejmentes2020.12.25 
21:37:26

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_7_10_osz_tel_tavasz_nyar_ebed2020.12.25 
21:38:30

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_11_14_osz_tel_tavasz_nyar_3xi2020.12.25 
21:39:39

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_11_14_osz_tel_tavasz_nyar_3xi2020.12.25 
21:40:16

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_15_18_osz_tel_tavasz_nyar_ebed2020.12.25 
21:40:57

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_50_70_osz_tel_tavasz_nyar_ebed2020.12.25 
21:42:15

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_70_Idos_osz_tel_tavasz_nyar_5xi2020.12.25 
21:43:24

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_Adagolasi_Utmutato_20202020.12.25 
21:44:42

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_RGYK_Ovoda_osz_tel_tavasz_nyar2020.12.25 
21:45:35

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_RGYK_7_10_osz_tel_tavasz_nyar2020.12.25 
21:46:18

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_RGYK_11_14_osz_tel_tavasz_nyar2020.12.25 
21:47:05

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_RGYK_15_18_osz_tel_tavasz_nyar2020.12.25 
21:48:23

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Egyéb Hungast_Ajanlat_Pomaz_202012222020.12.25 
21:50:01

Hungast Vital 
Kft.

Ajánlat 
összeállítása

2020.12.27 
17:01:19

Összesen: 15 sor (1 / 1)
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Üzleti titkok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum 
típusa

Dokumentum neve
Feltöltés 
időpontja

Feltöltő 
szervezet

Feltöltő 
cselekmény 

típusa

Feltöltő 
cselekmény 

lezárás 
dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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