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III. számú 
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
„Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben 

étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás gazdasági szereplői részére 
 
 
Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérők az alábbi tájékoztatást (választ) adják: 

 

Sor- 

szám 

Kérdés Válasz 

27.  27.1. Az Ajánlatkérők a II. számú Kiegészítő tájékoztatás 2. pontjában foglalt 

kérdésekre adott ajánlatkérői válaszokat a következőképpen módosítják (a 

törölt szövegrész áthúzással jelölve): 

Eredeti szöveg: 

„Az Ajánlatkérők jelen II. számú Kiegészítő tájékoztatással módosított 
Közbeszerzési Dokumentáció új 12. számú mellékleteként csatolják az 
„Étlapkövetelményekre” vonatkozó ajánlatkérői előírásokat, amely 
tartalmazza a 2. számú kérdésekre adott válaszokat. 
Az Ajánlatkérők tájékoztatják a T. Gazdasági szereplőket, hogy az 
Ajánlatkérők a mintaétlapot a szakmai ajánlat részeként, az ajánlat 
megalapozottságával összefüggésben vizsgálják. Adott esetben, a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után 
a Dokumentáció új, 12. számú mellékletében foglaltak szerint. A hiánypótlásra 
a Kbt. 71. §-a alapján van lehetőség.” 
 

Módosított szöveg (eredeti szöveg helyett helyesen, a törölt szövegrész 

áthúzással jelölve): 

„Az Ajánlatkérők jelen II. számú Kiegészítő tájékoztatással módosított 
Közbeszerzési Dokumentáció új 12. számú mellékleteként csatolják az 
„Étlapkövetelményekre” vonatkozó ajánlatkérői előírásokat, amely 
tartalmazza a 2. számú kérdésekre adott válaszokat. 
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Az Ajánlatkérők tájékoztatják a T. Gazdasági szereplőket, hogy az 
Ajánlatkérők a mintaétlapot a szakmai ajánlat részeként, az ajánlat 
megalapozottságával összefüggésben vizsgálják. Adott esetben, a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után 
a Dokumentáció új, 12. számú mellékletében foglaltak szerint. A hiánypótlásra 
a Kbt. 71. §-a alapján van lehetőség.” 

 

 

27.2. Az Ajánlatkérők a II. számú Kiegészítő tájékoztatás 2. pontjában foglalt 

kérdésekre adott ajánlatkérői válaszokat, amelyeket az Ajánlatkérők a jelen 

III. számú Kiegészítő tájékoztatás 27.1. pontjában foglaltak szerint 

módosítottak, az alábbi – félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípussal jelzett – 

szövegrésszel egészítik ki:  

„Az Ajánlatkérők jelen II. számú Kiegészítő tájékoztatással módosított 
Közbeszerzési Dokumentáció új 12. számú mellékleteként csatolják az 
„Étlapkövetelményekre” vonatkozó ajánlatkérői előírásokat, amely 
tartalmazza a 2. számú kérdésekre adott válaszokat. 
Az Ajánlatkérők tájékoztatják a T. Gazdasági szereplőket, hogy az 
Ajánlatkérők a mintaétlapot a szakmai ajánlat részeként vizsgálják. Adott 
esetben, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét 
vonhatja maga után a Dokumentáció új, 12. számú mellékletében foglaltak 
szerint. A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a alapján van lehetőség.” 
A mintaétlapok nem képezik az elbírálás alapját, azok nem kerülnek külön 
értékelésre, azonban Ajánlatkérők ellenőrzik, hogy az étlapok megfelelnek-
e a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek a 
Közbeszerzési Dokumentációban és annak 12. számú mellékletében – 
„Étlapkövetelmények” – foglaltak szerint.  
Amennyiben a mintaétlap nem felel meg a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 
előírásainak a Közbeszerzési Dokumentációban és annak 12. számú 
mellékletében foglaltak szerint, az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérők 
ezeket az ajánlatokat nem értékelik. 
Az Ajánlatkérők azokat az ajánlatokat értékelik a meghatározott értékelési 
szempontok szerint, amelyek részeként benyújtott mintaétlapok megfelelnek 
a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek a Közbeszerzési Dokumentációban, 
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illetve annak 12. számú mellékletében („Étlapkövetelmények”) foglaltak 
szerint. 
 

27.3. Az Ajánlatkérők tájékoztatják a T. Gazdasági szereplőket, hogy a jelen 

III. számú Kiegészítő tájékoztatás 27. pontjában foglalt válaszok irányadóak a 

II. számú Kiegészítő tájékoztatás 22. pontjában megjelölt kérdésre is. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. május 17. 
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