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II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

A közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló természetben 
az 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45. alatt található 500 adagos főzőkonyha és étkező bérbeadás útján 
történő üzemeltetésével, valamint 2 db tálalókonyhába történő kiszállításával. 
A közétkeztetés mennyiségi adatai: 
Általános iskolai étkeztetés: 3 x étkeztetés 188 fő/nap 
ebből: 
tízórai:188 adag 
ebéd: 226 adag 
uzsonna: 188adag 
Óvodai étkeztetés: 3x étkeztetés 97 fő/nap 
ebből: 
tízórai: 97adag 
ebéd: 97 adag 
uzsonna: 97 adag 
Szociális étkezés 45 fő/nap 
Önkormányzati, intézmények munkavállalói: 15 Fő/nap 
A meghatározott mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges. 
Várható szállítási napok: 

• Óvoda: 220 nap 
• Általános iskola 85 nap 
• Szociális étkezés 220 nap 
• Önkormányzati, intézmények munkavállalói: 220 nap 

 
Az iskolákban és az óvodákban számolni kell a mindenkor hatályos, tanév rendjéről szóló jogszabály 
szerinti oktatási szünetekkel, amikor változó módon (ügyeleti rendszer, szünet alatti foglalkozások) 
csökkentett kapacitás igény szerint kell teljesíteni (étkeztetés, szállítás). 
Feladat ellátása érdekében, a nyertes ajánlattevőként szerződő féllel szemben megfogalmazott elvárások: 
• Folyamatos, a mindenkor hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak (Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) megfelelő szakmai minimumfeltételek fenntartása (szinten 
tartása, szükség szerinti eszközcsere, eszközbeszerzés); 
• A bérlemények (főzőkonyha és étkező) rendeltetésszerű használatához és a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges üzemeltetése, karbantartása. 
• A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles hozzájárulni és tűrni, hogy Ajánlatkérő, vagy az általa 
megbízott személy/szervezet ellenőrizze; 
• A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által megvalósított, a szakmai minimumfeltéteket biztosító 
eszközfejlesztések, pótlások átadása Ajánlatkérő részére a szerződés bármilyen okból történő 
megszűnésekor, a szerződés lejártakor pedig térítésmentesen történő átadása; 
A főzőkonyha bérleti díjának mértéke 2015. évben a Vállalkozó ajánlata alapján kerül meghatározásra 
Ft/hónap összegben. A bérleti díj nagysága 2016. évtől a KSH által közölt előző évi tényleges inflációs 
ráta mértékével emelkedik. 
A szállításhoz a gépkocsikat az Ajánlattevő biztosítja. 
A bérleti díj magában foglalja a bérbe adott ingatlanok és azok konyhai eszközeinek, használatának 
ellenértékét. 
A nyertes Ajánlattevőnek a főzőkonyhákban kell elkészítenie, kiadagolnia és onnan kiszállítania a 
beszerzés tárgya szerinti tízórait/ebédet/uzsonnát. 
Az étkeztetési szolgáltatás keretében az alábbi fő kötelezettségeket kell teljesíteni: 
- Az étkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagok beszerzése, ételek elkészítése, csomagolása és kiszállítása, 
kiadagolása, ételhulladék összegyűjtése és szakszerű elszállítása, a használt helyiségek takarítása; 
- Az étkeztetési szolgáltatás vállalkozói díjának kiszámítása alapjául szolgáló nyertes ajánlat szerinti 
díjtételek a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget és munkadíjat tartalmazzák. Ezen 
felül a nyertes ajánlattevő semmilyen jogcímen sem jogosult egyéb ellenszolgáltatásra. 
- A nyertes ajánlattevőnek az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a vendéglátás és 
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közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és - forgalmazás feltételeiről szóló 62/2011.(VI. 30.) 
VM rendeletben, a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben és az országos tiszti főorvos által a köz-
étkeztetők számára rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozóan kiadott 
táplálkozás-egészségügyi ajánlásában foglaltakra.  
- A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az átvett technikai eszközök és berendezések 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát folyamatosan biztosítani valamint javításának és 
karbantartásának költségeit viselni. Ugyancsak köteles a mindenkor hatályos jogszabályi, hatósági 
(Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) által meghatározott szakmai 
minimumfeltételeknek történő megfelelést biztosítani, így különösen, de nem kizárólagosan az 
elhasználódott, kiselejtezett eszközöket kicserélni, újakat beszerezni. A szükség szerinti csere, illetve 
pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető el, csak olyan mértékű 
eszközfejlesztés, amely a szerződés tejesítéséhez szükséges. 
- A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai eszközöket, 
berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó térítésmentesen átadja. 
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenőrzésére, különösen, de nem kizárólagosan az ételek jogszabályban előírt 
mennyiségét és minőségét illetően - bármikor jogosult az ezzel megbízott, illetve feladatra kijelölt 
személy útján. 
- A tálaláshoz szükséges fogyóeszközök (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek 
elkészítéséhez szükséges konyhai eszközök (fazék, lábas) pótlása és cseréje a nyertes ajánlattevő 
kötelezettsége saját költségén.  
- A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a takarítási, a keletkező 
hulladékkezelési és elszállítási tevékenységet, és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely 
szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak. 
- A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszerű teljesítést az alábbiak szerint tanúsítja, 
dokumentumokkal támasztja alá: 
- az ételek minimum feltételének dokumentálása, 
- Csatolja az étlapot, az élelmezésvezető aláírásával a nyersanyag kiszabást. 
Becsült érték áfa nélkül: 31. 444.000 Pénznem: HUF 
III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott 
esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike 
fennáll.  
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben az 56. § (2) bekezdésében szereplő kizáró ok 
fennáll. 
- Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem áll az 
ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt. 
- Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ (1) 
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya 
alá.  
- A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű 
másolatban is benyújthatók. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

P1. A Kr. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
Ajánlattevő saját, vagy jogelődje a hirdetmény 
feladásának időpontját megelőző utolsó három lezárt 
üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves 
beszámolójának a benyújtása egyszerű másolatban, 
amennyiben a beszámoló(k) a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető(k), úgy csatolni 
kell az erről szóló nyilatkozatot. 
(Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához 
szükséges irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát az 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.) 
P2: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát az előző 
három üzleti évre vonatkozó (2011-2012-2013 évek) 
közbeszerzés tárgyából (iskolák, óvodák, szociális 
intézmények számára közétkeztetés biztosítása és 
intézményi konyhák üzemeltetése) 
származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy 
Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 

Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi 
pontokban meghatározott követelmények közül 
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon 
nem felel meg: 
P1. Mérleg szerinti eredménye a hirdetmény 
feladásának időpontját megelőző utolsó három 
lezárt üzleti évben egy évnél több évben negatív 
volt. (Ha az ajánlattevő az Eljárást megindító 
felhívás P1. pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 
meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az 
ajánlattevő alkalmasságát, ha a működésének 
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevétele eléri a 30 millió Ft értéket.) 
P2: Az ajánlattételt megelőző 3 lezárt üzleti 
évben a közbeszerzés tárgyából (iskolák, 
óvodák,szociális intézmények számára 
közétkeztetés biztosítása és oktatási intézményi 
konyhák üzemeltetése) származó nettó 
árbevétele nem éri el 
évente a 30 millió Ft-ot. 

III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:  

M.1 A részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a 
felhívás feladásának napjától számított elmúlt 36 
hónapban teljesített legjelentősebb közétkeztetési 
szolgáltatásairól vagy a szerződést kötő másik fél által 
kiadott igazolások a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés 
a) pontja és a 16. § (5) bekezdése szerint 
M.2 A teljesítéshez rendelkezésre álló jármű(vek) 
ismertetése, annak tulajdonjogát, vagy a 
szerződés teljes időtartamára tartósan fennálló 
bérletét, vagy a bérleti szerződés megkötésére a 
bérbeadó és a bérlő együttes kötelezettségvállalását 
igazoló okmány, vagy egyéb, a rendelkezésre 
állást biztosító szerződés másolatának csatolása. 
M.3 MSZ EN ISO 22000:2005 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolatának 
csatolása, illetve az élelmiszer biztonság érdekében 
tett intézkedéseinek leírása 
M.4 Azoknak a szakembereknek a megnevezése, 
képzettségük ismertetésével, akiket a teljesítésbe 
be kíván vonni 
M.5 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) 
bekezdésének e) pontja alapján rendkívüli helyzet 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  
M.1 Alkalmas a részvételre jelentkező, ha a 
felhívás feladását megelőző 36 hónapban 
összesen rendelkezik legalább egy db legalább 
nettó 30 millió Ft-os közétkeztetési szolgáltatási 
referenciával, ahol a szolgáltatás elérte a napi 
300 adagot. 
Folyamatban lévő szolgáltatás esetén a vizsgált 
időszakban a szerződés alapján kifizetett 
ellenszolgáltatásnak kell elérni a nettó 30 millió 
Ft-ot 
M.2 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha 
nem rendelkezik minimum 1 db, az étel 
szállítására az illetékes hatóság által 
engedélyezett gépjárművel. 
M.3 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha 
nem rendelkezik MSZ EN ISO 22000:2005 
vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal illetve nem csatolja 
az élelmiszer biztonság érdekében tett 
intézkedéseinek leírását 
M.4 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha 
nem rendelkezik legalább 
- 1 fő vendég-látóipari vagy élelmiszer 
technológus mérnök felsőfokú szakirányú 
végzettséggel rendelkező szakemberrel 
-- 1 fő szakács végzettségű legalább 3 éves 
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esetén az étel szállítására vonatkozóan a vis maior 
konyha bemutatása. 

gyermekétkeztetési tapasztalattal rendelkező 
szakemberrel 
M.5 Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az Ajánlatkérő főzőkonyhájának 
kiesése, vis maior esetén szabad kapacitással 
rendelkező főzőkonyhával, amely biztosítja a 
szerződésben foglalt étkeztetési szolgáltatás 
teljesítését. 

 


