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BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Fontos figyelmeztetés!

Az Ajánlatkérőknek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a céljuk, hogy az
ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei és a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegyék
a sikeres ajánlattételt. Ezen célok elérése érdekében a jelen közbeszerzési dokumentumok –
megfelelően csoportosítva, akár ismételve is – tartalmazzák azokat az adatokat és tényeket,
melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen közbeszerzési dokumentum az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) 2018. április 18.
napján, 2018/S 075-167810 számon megjelent Ajánlati felhívás alapján készült.
Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására
vonatkozóan.
A közbeszerzési dokumentumok nem tartalmazzák az ajánlati felhívás előírásait, azonban ha a
közbeszerzési dokumentumok bármely előírása eltér az ajánlati felhívástól, akkor az utóbbi az
irányadó. Az Ajánlatkérőknek az a kérése, hogy az ajánlattevők a közbeszerzési
dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és
tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.
Ajánlatkérők az érdekelődő gazdasági szereplők teljes körű tájékoztatása érdekében előírják,
hogy az érdeklődő gazdasági szereplő a közzétett közbeszerzési dokumentumok
megtekintését követően a mester.eniko@nyiregyhaza.hu e-mail címre megküldendő
levelével tájékoztassa az Ajánlatkérőket az alábbiakról:
¬ az eljárás tárgya,
¬ érdeklődő gazdasági szereplő pontos neve, telephelye, levelezési címe, telefon
és fax száma és adószáma,
¬ az ügyvezető neve,
¬ kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (telefax szám, telefonszám, e-mail
cím).
A közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben
(továbbiakban Kbt.) 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie és ennek
igazolására
a
fenti
tájékoztató
levelet
meg
kell
küldenie
Ajánlatkérő
(mester.eniko@nyiregyhaza.hu) részére a letöltést követően haladéktalanul, de legkésőbb
az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az Ajánlatkérők tájékoztatják az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban hat
Ajánlatkérő szerepel: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.), Eszterlánc Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.), Gyermekek Háza
Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.), Búzaszem Nyugati Óvoda (4400 Nyíregyháza,
Búza utca 7-17.), Tündérkert Keleti Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.),
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Közintézményeket Működtető Központ (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.) – a
továbbiakban: Ajánlatkérők.
Az Ajánlatkérők tájékoztatják továbbá az ajánlattevőket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a további Ajánlatkérők – Eszterlánc Északi Óvoda
(4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.), Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt
u. 8.), Búzaszem Nyugati Óvoda (4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.), Tündérkert Keleti
Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.), Közintézményeket Működtető Központ (4400
Nyíregyháza, Országzászló tér 1.). – nevében is lefolytatja a közbeszerzési eljárást (Kbt. 29.
§ (1) bekezdés).

1. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága
1.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a
Kbt. 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. [Kbt. 44. § (1) bekezdése]
1.2. Az 1.1. bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az Ajánlatkérők annak benyújtását kérik, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve
a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. [Kbt. 44. § (2) bekezdése]
1.3. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján
értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – az 1.2. pont alá nem tartozó 3. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
1.4. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása
során az 1.1-1.3. pontban foglaltakat nem tartotta be, az Ajánlatkérők hiánypótlás keretében
kötelesek felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására.
2. Az ajánlattétel költségei
2.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell
viselnie. Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott, és a Kbt.
177. §-a szerinti jogcímen kívül egyéb, így különösen anyagi igényt nem érvényesíthet. A
jelen közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől
függetlenül az Ajánlatkérőkkel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen
követelésnek nincs helye.
2.2. Az Ajánlatkérők a benyújtott ajánlatokat nem tudják visszaszolgáltatni sem egészében,
sem részeiben.
3. A közbeszerzési dokumentumok használata
3.1. Az Ajánlatkérők nem járulnak hozzá a közbeszerzési dokumentumok másolásához csak
akkor, ha az kizárólag az Ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az
alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérők nem
járulnak hozzá ahhoz, hogy a közbeszerzési dokumentumokat akár részeiben, akár egészében
másra használják, mint az ajánlat elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A
közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatók.
3.2. A közbeszerzési dokumentumok azon részei, amelyeken az Ajánlatkérők ezt kifejezetten
feltüntették, másolhatók, és az ajánlattétel során a másolatok értelemszerűen felhasználhatók.
4. Kiegészítő tájékoztatás
4.1. A Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az
ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban, az ajánlati felhívásban megjelölt, a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mint a további Ajánlatkérők nevében is
közbeszerzési eljárást lefolytató Ajánlatkérőhöz címzett levélben, fax útján, vagy
elektronikus úton tehetik fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben. Az
ajánlattevők által feltett kérdések és az azokra adott Ajánlatkérői válaszok az ajánlatok
benyújtásának helyén, az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfő-csütörtök között 08:30-tól 16:00
óráig, pénteken: 8:00-tól 13:00-óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján 13:00 óráig
hozzáférhetők és megismerhetők azzal, hogy az ismert ajánlattevők számára a kérdéseket és
az arra adott válaszokat az Ajánlatkérők a Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően ésszerű határidőben írásban közvetlenül is
megküldik.
4.2. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések
határidőben megérkezzenek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mint
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Ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni a levelezési címet és
azt a telefax számot, e-mail-címet, amelyre a választ kéri. Az ajánlattevő kizárólagos
felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok
fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti
egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
4.3. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak módosítását.
4.4. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell
küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, mint Ajánlatkérőnél jelezte, a több
szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló
közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül
felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az
Ajánlatkérők nem jelölik meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint
hogy válaszát az Ajánlatkérők mely gazdasági szereplőknek küldték még meg.
4.5. Az Ajánlatkérők helyszíni bejárást tartanak, 3 alkalommal:
- 2018. április 24. napján reggel 9:00 órától,
- 2018. április 25. napján reggel 9:00 órától,
- 2018. április 26. napján reggel 9:00 órától.
Az indulás közösen, reggel 9:00 órakor a Városháza (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) elől.
Egyéni bejárásra nincs lehetőség.
5. Az ajánlatok benyújtásának címe, határideje, egyéb feltételei
5.1. Az ajánlatok előírt példányszáma, benyújtásának módja: Az ajánlatokat írásban és zártan,
az eljárást megindító felhívás I.3. pontjában megadott címre (Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. - Polgármesteri Kabinet „A” épület 113.
iroda) közvetlenül vagy postai úton, cégszerűen aláírva kell benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig 1 db nyomtatott és 1 db elektronikus (CD-n/DVD-n vírusmentesítetten, .pdf
formátumban, a részletes költségvetést szerkeszthető Excel formátumban is) példányban.
Amennyiben az ajánlat papír alapú és az elektronikus példánya között eltérés van, úgy
Ajánlatkérők a papír alapon benyújtott ajánlatot tekintik mérvadónak. A postán feladott
ajánlatokat az Ajánlatkérők csak akkor tekintik határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatokat tartalmazó, zárt borítékra a következő feliratot kell elhelyezni: „Vállalkozási
szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák
fejlesztésével”, valamint: „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt”.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és
jelszóvédelemmel nincs ellátva.
5.2. Az ajánlatok benyújtásának határideje: az eljárást megindító felhívás IV.2.2)
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pontjában meghatározott időpont. Az ajánlatok benyújtásának címe: az eljárást megindító
felhívás I/3. pontja szerint (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. - Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. iroda).
5.3. Az Ajánlatkérők az írásbeli ajánlatot akkor tekintik idejében benyújtottnak, ha az
határidőben beérkezett az 5.2. pontban megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve,
vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező ajánlatot az Ajánlatkérők ugyan felbontják
(az ajánlattevő nevét és székhelyét jegyzőkönyvezik), azonban az ajánlatot érdemi vizsgálat
nélkül érvénytelenítik. Az Ajánlatkérők felhívják a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott
vagy a határidőn túl beérkező ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül, így
annak példányait nem küldik vissza, hanem a törvényben előírt határidőig megőrzik. [Az
Ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlatok benyújtásának helye portaszolgálattal
biztosított közintézmény, ezért a bejutás időt vehet igénybe. Ajánlatkérők felhívják a
figyelmet, hogy az ajánlatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, a jelen
Dokumentáció 5.2 pontban megjelölt, ajánlatok benyújtásaként megjelölt helyiségben kell
benyújtani.]
5.4. A benyújtott ajánlat papír alapú példányának borítólapján, valamint az elektronikus
példány adathordozóján (CD, DVD) fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát („Vállalkozási
szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák
fejlesztésével”), az „ajánlat” kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét.
5.5. Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani. A kért példányszámú ajánlatot
együttesen (egy borítékba, csomagba, dobozba) kell becsomagolni.
A csomagolásnak egyebekben biztosítani kell a következőket:
- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen megállapítható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki
nem vettek és/vagy abba semmit be nem tettek,
- a csomagolás külső felülete tartalmazza az ajánlati felhívásban meghatározott feliratokat
és adatokat.
5.6. További formai előírások: Az ajánlat nyomtatott példányának lapjait folyamatosan
sorszámozással kell ellátni és olyan módon összefűzni, lebélyegzett, aláírt zárócimkével
ellátni, hogy annak sérülése nélkül a lapokat ne lehessen szétbontani vagy kicserélni,
ugyanakkor az ajánlat lapozható legyen. Az ajánlati biztosítékként benyújtott pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesi szerződés, kötelezvény,
illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény eredeti példányát az ajánlattal nem szükséges összefűzni, azt külön kell csatolni
az ajánlathoz. Az ajánlat borítólapját követő első lapjára a tartalomjegyzéket kell elhelyezni,
amelynek tartalmát a közbeszerzési dokumentumok szerint kell meghatározni.
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.
5.7. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
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5.8. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. §
(1) bekezdés]
5.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés]
5.10. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
5.11. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat. (Az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek.) [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
5.12. Az ajánlat részeként csatolni kell az egyéni vállalkozók kivételével az ajánlattevő, az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó
nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése
előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy
másolati példányát. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján
más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
5.13. Az igazolások benyújtásának formája:
A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott
külön jogszabály alapján az Ajánlatkérők a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia. Az Ajánlatkérők a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is kötelesek elfogadni.
5.14. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen eljárásban nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérők kötelesek elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérők által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5.15. A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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5.16. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
dokumentációt letöltötte.
5.17. Ajánlatkérők az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás
lehetőségét teljes körben biztosítják.
5.18. Ajánlatkérők nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel jelen
közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél
részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, valamint a hatékony,
összehangolt munkavégzéssel. Ajánlatkérők a jelenlegi gyakorlattól eltérően, az étkeztetés,
valamint az ételek tálalása esetén felmerülő felelősségi problémák egyértelmű megállapítása
érdekében nem teszik lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. Ennek érdekében az
Ajánlatkérők fontosnak tartják, hogy egy szolgáltató lássa el a közétkeztetési és a tálalási
szolgáltatási feladatokat. Az összehangolt megvalósítást optimálisan és legszakszerűbben
kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja.
Emellett az Ajánlatkérők úgy ítélték meg, hogy a beszerzési igény egységesítése a
szolgáltatási volumen nagyságára tekintettel kedvezőbb ajánlatokat eredményezhet. A
kötelezően előírt beruházás is csak akkor lesz hatékony, ha az előírt mértékű fejlesztés nem
osztódik fel a részajánlatok között. A részekre történő ajánlattétel ugyanazon szolgáltatási
tartalomhoz eltérő egységárakat eredményezhet, mely szintén ellentétes a gazdasági
ésszerűséggel.
5.19. Az Ajánlatkérők a teljesítés során is alkalmazzák a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az
egyenértékűség vonatkozásában, mely alapján - szerződésmódosítás nélkül - Ajánlatkérők a
műszaki szükségszerűségből felmerülő, a közbeszerzési dokumentációban és szerződésben
szereplő műszaki tartalomhoz képesti egyenértékű teljesítéseket a teljesítés során
jóváhagyhatják, amennyiben az egyenértékűséget az ajánlattevő megfelelően igazolja.
Egyenértékűség igazolása nélkül a dokumentációban foglaltakhoz képest eltérő teljesítést
Ajánlatkérők nem fogadnak el.
5.20. A nyertes ajánlattevő köteles a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet elvárásainak megfelelő szolgáltatást
nyújtani. Vállalkozó által készített étlapnak, ételsornak mindenben meg kell felelniük a
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet

előírásainak.
Az ajánlattevőknek csatolniuk kell egy hónapra vonatkozó mintaétlapot a jogszabályoknak
megfelelően.
5.21. Az ajánlattevők nem tehetnek többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
5.22. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig tart.
5.23. Az ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan
költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (szakmai ajánlat).
Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlat keretében meg kell jelölnie a javasolt főzőkonyhák
számát, be kell mutatnia a javasolt, konkrét főzőkonyhákat, tálalókonyhákat és a diétás
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konyhát is. Az Ajánlatkérők 1 db diétás konyha kialakítását írják elő.
5.24. Az Ajánlatkérők nem alkalmazzák a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

6. Kapcsolattartás
6.1. Az Ajánlatkérők követelményként írják elő, hogy az ajánlattevők csak írásban (levélben,
faxon vagy elektronikus úton), az ajánlati felhívásban kapcsolattartási pontként megjelölt
személynek címezve (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. - Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. iroda, kapcsolattartó személy: dr.
Mester Enikő) tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással kapcsolatos
észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérők a válaszadást
megtagadják. Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozat - ahol a Kbt. vagy a Kbt.
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - benyújtható legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján
alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt
formában. A kiegészítő tájékoztatás iránti igény nem minősül nyilatkozatnak, így az egyszerű
e-mail formájában is megküldhető.
6.2. Az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőknek benyújtásra vagy
megküldésére kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyának
(„Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a
tálalókonyhák fejlesztésével”) megnevezését.
6.3. Az ajánlattevők a 6.1.-6.2. pontokban foglalt szabályok megsértése esetén minden ebből
eredő következményt viselni kötelesek.
7. Az ajánlatok felbontása
7.1. Az írásbeli ajánlatok bontásának megkezdésére – a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek jelenlétében – a felhívásban megadott címen (Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. - Polgármesteri Kabinet „A”
épület 113. iroda), az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor.
7.2. A bontási eljárás során a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekre
kerül sor, így az írásbeli ajánlatokban szereplő felolvasólapok alapján ismertetésre kerül az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
7.3. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti –
személy kéri, az ajánlat ismertetését követően az Ajánlatkérők azonnal lehetővé teszik, hogy
betekinthessen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti iratba (felolvasólapba).
7.4. A beadott ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérők jegyzőkönyvet
készítenek, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküldenek az összes
ajánlattevőnek.
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8. Az ajánlatok értékelése
8.1. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek:
Az ajánlati felhívásban meghatározottakhoz képest többlet szabályok:
Igazolás módja:
P1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható pénzügyi
intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás közzétételétől visszafelé számított két
évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A
nyilatkozatban legalább a következő adatokat meg kell adni:
- bankszámla száma;
- mióta vezeti az adott számlát;
- volt-e a számlán sorba állított fizetési megbízás, ha volt, milyen időtartamban.
„Sorbaállítás” alatt Ajánlatkérők a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV
tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható az előző legfeljebb
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az elbírálás
során az Ajánlatkérőknek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás
benyújtását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is kötelesek az Ajánlatkérők elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb
igazolási módok helyett.
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A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérők a Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az Ajánlatkérőket az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a nyilatkozatot, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek – amely
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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P1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi
intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben (24
hónapban) 30 napot meghaladó sorba állított fizetési megbízás volt.
P2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a jelen felhívás feladását
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben évente a közbeszerzés tárgya
szerinti (közétkezetési szolgáltatás nyújtása) nettó árbevétele nem éri el az 800.000.000 forint
összeget.
Ajánlatkérők álláspontja szerint, az ajánlattevő abban az esetben is alkalmasnak tekinthető, ha
az ajánlattevő az ajánlatkérők által vizsgált időtartamot követően jött létre, illetve kezdte meg
a tevékenységét, és az árbevételének az összege időarányosan megfelel a felhívás szerinti
alkalmassági követelménynek.
8.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az ajánlati felhívásban meghatározottakhoz képest többlet szabályok:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) és M2) esetében: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak
(közétkeztetési szolgáltatás, közétkeztetés fejlesztése) ismertetésével.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét
(kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és
címét), a saját teljesítés arányát, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan
megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt referenciák csak akkor elfogadhatóak, ha tanítási időszakban megszakítás nélkül
teljesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, a vonatkozó tanév rendjéről
szóló rendelet szerinti tanítási napok mindegyikén.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ának megfelelően a 21. § (3) bekezdés a)
pontjának esetét az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján, amennyiben a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet (3) bekezdés a) pontja alkalmazása során az Ajánlatkérők
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az Ajánlatkérők a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszik figyelembe.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az igazolás, illetve
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. Az Ajánlatkérők a referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között
jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.
Ajánlatkérők ennek megfelelően az igazolásban vagy nyilatkozatban kérik kifejezetten
nyilatkozni arról, hogy az igazolt referenciát a tanítási időszakban megszakítás nélkül
teljesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, a vonatkozó tanév rendjéről
szóló rendelet szerinti tanítási napok mindegyikén.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
(A szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz, amiben a szakmai tapasztalatot év, hónap, nap
pontossággal kell bemutatni (minden megkezdett hónap egészként figyelembe vehető),
továbbá a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.)
M4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható a minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján az ajánlattevőnek és
a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható azoknak a környezetvédelmi
intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az elbírálás
során az Ajánlatkérőknek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás
benyújtását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérők elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt
egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
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kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérők a Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell 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.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt,
szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást,
szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha
az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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M1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), legalább 12 hónapon át
folyamatosan teljesített,
M1 a) legfeljebb összesen 3 db megrendelőtől származó, összesen legalább évi 700 millió Ft
nettó értékű, nevelési és oktatási intézmények részére végzett, a jelen közbeszerzési eljárás
tárgya
(közétkeztetési
szolgáltatás
nyújtása)
szerinti
szolgáltatásra
irányuló
referenciamunkával,
M1 b) legfeljebb összesen 3 db megrendelőtől származó, legalább 7100 adag meleg ebéd/nap
elkészítését és legalább 48 intézmény ellátását magában foglaló nevelési és oktatási
intézmények részére végzett, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (közétkeztetési szolgáltatás
nyújtása) szerinti szolgáltatásra irányuló referenciamunkával,
M1 c) szakhatóság által igazolt, legalább 300 adagos kapacitású speciális diétás
főzőkonyhával, amelyben kizárólag és kifejezetten diétás menüket készít oktatási és nevelési
intézmények ellátottjai számára.
M2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legfeljebb összesen 2 db
közbeszerzés tárgya szerinti közétkeztetési fejlesztésről (építészeti, épületgépészeti,
konyhatechnológia értéknövelő beruházás) szóló olyan referenciával, amelynek keretében
legalább nettó 200 millió Ft értékben, legalább 7 db főző- vagy tálalókonyhában és a hozzájuk
kapcsolódó éttermekben végeztek szerződés szerinti fejlesztést, a szerződő másik fél
megrendelésében.
M3) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik
- legalább 4 fő élelmezésvezetővel, akik rendelkeznek a közétkeztetés területén 3 éves
szakmai gyakorlattal,
- legalább 6 fő szakáccsal, akik rendelkeznek közétkeztetés területén legalább 3 éves szakmai
gyakorlattal,
- legalább 1 fő dietetikussal, aki rendelkezik a közétkeztetés területén 3 éves szakmai
gyakorlattal,
- legalább 3 fő diétás szakáccsal, akik rendelkeznek a közétkeztetés területén 3 éves szakmai
gyakorlattal.
M4) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik bármely, a
vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, akkreditált, független tanúsító szervezettől
származó, ISO 9001, 14001, 22000, 28001, 50001, valamint a HACCP élelmiszer-biztonsági
rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal (vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű dokumentumával).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az Ajánlatkérők
az ajánlattevő bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához
független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő - ideértve a fogyatékosok
számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is -, akkor a vonatkozó európai
szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai
szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az Ajánlatkérők
kötelesek elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem
volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy
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a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek
az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésének megfelelően, ha az Ajánlatkérők
az ajánlattevőnek - a 21. § (3) bekezdés g) pontja tekintetében - bizonyos környezetvédelmi
vezetési rendszereknek való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított
tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszerre (EMAS), a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK
és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i
1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert egyéb
környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az akkreditált szervek releváns európai vagy
nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell
hivatkoznia. Az Ajánlatkérők kötelesek elfogadni az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági
szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat
az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen
intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által
előírtakkal.

8.3. Az alkalmassági feltételek és a kizáró okok igazolása:
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérők kötelesek az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott
esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az Ajánlatkérők
erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérők
figyelmen kívül hagyhatják és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket
Ajánlatkérők az igazolások benyújtására kívántak felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérők nem hívják fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekintik, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az Ajánlatkérők felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást
rendelnek el vagy felvilágosítást kérnek.
Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja
be az igazolásokat, az Ajánlatkérők ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával
az értékelési szempontokra figyelemmel következő legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
hívják fel az igazolások benyújtására. Az Ajánlatkérők az eljárást lezáró döntésben csak olyan
ajánlattevőt nevezhetnek meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, és
a kizáró okok tekintetében a törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt
igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az Ajánlatkérők az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy
nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
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következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az Ajánlatkérők
az összegezésben csak akkor nevezhetik meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívták az igazolások benyújtására. Az
e bekezdés szerinti lehetőséggel az Ajánlatkérők akkor élhetnek, ha az értékelés módszerét
figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
[Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés]
8.4. A nyertes ajánlat kiválasztása:
8.4.1. Az Ajánlatkérők az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.1.11) pontjában
meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el, a következők szerint:
8.4.1.1. Az értékelési részszempontok és azok súlyszáma:

1.
2.
3.
4.

Részszempont
Súlyszám
Ár szempont (nettó ajánlati ár Ft)
50
Minőségi szempont (az előírt beruházás végrehajtásának vállalt határideje
20
szerződéskötéstől számítottan (év)
Minőségi szempont (Az előírt beruházás kivitelezésére vonatkozó
20
késedelmi kötbér vállalt mértéke (Ft/nap)
Minőségi szempont (A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő
10
élelmezésvezető tapasztalata - szakmai gyakorlata - év)

8.4.1.2. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: 1-100
8.4.1.3. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a 8.4.1.2. pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot megadásra kerül:
1. Ár szempont (nettó ajánlati ár Ft): fordított arányosítás, ahol a legkedvezőbb megajánlás (a
legalacsonyabb ár) kapja a maximális pontszámot, a további ajánlatok a következő képlet
alapján kapnak pontot:
Vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb ajánlat/Vizsgált ajánlat) x 99 + 1.
Törtek esetén Ajánlatkérők a képlet alkalmazásával kapott eredményt egész számra kerekíti
olyan módon, hogy a 0,5 tizedre vagy annál magasabb törtre végződő számot felfelé, a 0,5
tizednél alacsonyabb törtre végződő számot lefelé kerekíti.
Ajánlatkérők az ajánlati árat kérik tételes megajánlással (részletes költségvetéssel)
alátámasztani, amelyben figyelembe kell venni a következő előírásokat:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §
(3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.
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A 151. § (3a) bekezdése szerint, ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a
gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj
megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a
gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az élelmezési
nyersanyagnorma megállapításáról szóló 266/2017. (XI.30.) számú határozatában
megállapította a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést
nyújtó intézmények vonatkozásában 2018. január 1. napjától az élelmezési
nyersanyagköltségeket. Ezen határozat a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képezi.
Az ajánlattevőknek – figyelemmel a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
266/2017.
(XI.30.)
számú
határozatában
foglalt
élelmezési
nyersanyagköltségekre – meg kell jelölniük ajánlatukban köznevelési intézményenként
(óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, szünidei étkeztetés) „normál” és
„diétás” étkeztetésre vonatkozó nettó ajánlati árakat (ajánlati ár nettó Ft/adag és ajánlati ár
összesen nettó Ft/év).
Az alábbi becsült mennyiségben kell mindösszesen ellátni az étkeztetést „normál” és „diétás”
étkezés keretében:
Óvoda
tízórai: 3 102,00 adag/nap, éves adagszám: 682 440,
ebéd: 3 102,00 adag/nap, éves adagszám: 682 440,
uzsonna: 3 102,00 adag/nap, éves adagszám: 682 440.
Általános iskola
tízórai: 3 823,00 adag/nap, éves adagszám: 707 255,
ebéd: 5 121,00 adag/nap, éves adagszám: 947 385,
uzsonna: 3 759,00 adag/nap, éves adagszám: 695 415.
Középiskola
ebéd: 559,00 adag/nap, éves adagszám: 103 415.
Kollégium általános iskola
reggeli: 109,00 adag/nap,éves adagszám: 21 800,
tízórai: 106,00 adag/nap,éves adagszám: 21 200,
ebéd: 108,00 adag/nap,éves adagszám: 21 600,
uzsonna: 112,00 adag/nap,éves adagszám: 22 400,
vacsora: 109,00 adag/nap,éves adagszám: 21 800.
Kollégium középiskola:
reggeli: 462,00 adag/nap, éves adagszám: 92 400,
ebéd: 581,00 adag/nap, éves adagszám: 116 200,
vacsora: 604,00 adag/nap, éves adagszám: 120 800.
Sportkollégium középiskola
reggeli: 37,00 adag/nap, éves adagszám: 7 400,
ebéd: 34,00 adag/nap, éves adagszám: 6 800,
vacsora: 37,00 adag/nap, éves adagszám: 7 400.
Szünidei étkeztetés adagszáma:
déli meleg főétkezés: 1 326 fő/nap, éves adagszám: 82 203.
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Ezen becsült mennyiségek megoszlása a „normál” és a „diétás” étkeztetések között:
„Normál” (nem diétás)
Óvoda
tízórai: 3 009,00 adag/nap, éves adagszám: 661 980,
ebéd: 3 009,00 adag/nap, éves adagszám: 661 980,
uzsonna: 3 009,00 adag/nap, éves adagszám: 661 980.
Általános iskola
tízórai: 3 795,00 adag/nap, éves adagszám: 702 075,
ebéd: 5 054,00 adag/nap, éves adagszám: 934 990,
uzsonna: 3 727,00 adag/nap, éves adagszám: 689 495.
Középiskola
ebéd: 556,00 adag/nap, éves adagszám: 102 860.
Kollégium általános iskola
reggeli: 109,00 adag/nap, éves adagszám: 21 800,
tízórai: 106,00 adag/nap, éves adagszám: 21 200,
ebéd: 108,00 adag/nap, éves adagszám: 21 600,
uzsonna: 112,00 adag/nap, éves adagszám: 22 400,
vacsora: 109,00 adag/nap, éves adagszám: 21 800.
Kollégium középiskola
reggeli: 457,00 adag/nap, éves adagszám: 91 400,
ebéd: 576,00 adag/nap, éves adagszám: 115 200,
vacsora: 598,00 adag/nap, éves adagszám: 119 600.
Sportkollégium középiskola
reggeli: 36,00 adag/nap, éves adagszám: 7 200,
ebéd: 33,00 adag/nap, éves adagszám: 6 600,
vacsora: 36,00 adag/nap, éves adagszám: 7 200.
Szünidei gyermekétkeztetés
Déli meleg főétkezés: 1 326,00 adag/nap, éves adagszám: 82 203.
„Diétás”
Óvoda
tízórai: 93,00 adag/nap, éves adagszám: 20 460,
ebéd: 93,00 adag/nap, éves adagszám: 20 460,
uzsonna: 93,00 adag/nap, éves adagszám: 20 460.
Általános iskola
tízórai: 28,00 adag/nap, éves adagszám: 5 180,
ebéd: 67,00 adag/nap, éves adagszám: 12 395,
uzsonna: 32,00 adag/nap, éves adagszám: 5 920.
Középiskola
ebéd: 3,00 adag/nap, éves adagszám: 555.
Kollégium középiskola
reggeli: 5,00 adag/nap, éves adagszám: 1 000,
ebéd: 5,00 adag/nap, éves adagszám: 1 000,
vacsora: 6,00 adag/nap, éves adagszám: 1 200.
Sportkollégium középiskola
reggeli: 1,00 adag/nap, éves adagszám: 200,
ebéd: 1,00 adag/nap, éves adagszám: 200,
vacsora: 1,00 adag/nap, éves adagszám: 200.
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Az Ajánlatkérők által fent megjelölt, becsült adagmennyiségek tekintetében +10% mértékű
eltérés megengedhető. A diétás étkeztetés korlátozás nélkül történő biztosítása szükséges. Az
Ajánlatkérők a fenti adagokra vonatkozóan kérik az ajánlatok elkészítését.
Az Ajánlatkérők tájékoztatják az ajánlattevőket, hogy az elszámolás a ténylegesen teljesített
adagszám szerint történik.

2. Minőségi szempont (az előírt beruházás végrehajtásának
szerződéskötéstől számítottan (év): pontozás a következők szerint:
Vállalt határidő (év)
szerződéskötéstől számított 1 éven belül
1 - 2 év
2 - 3 év
3 - 4 év
4 - 5 év
5 év felett

vállalt

határideje

Pont
100 pont
60 pont,
40 pont,
20 pont
1 pont
érvénytelen

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérők 5 évben határozzák meg azt az elvárást,
amelynél kedvezőtlenebb ez az ajánlati elem nem lehet, azaz az 5 évnél hosszabb vállalt
határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérők a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően a minőségi részszempont esetében a
nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéstől számított 1 éven belüli időpontban határozza
meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja.

3. Minőségi szempont (Az előírt beruházás kivitelezésére vonatkozó késedelmi kötbér vállalt
mértéke (Ft/nap): egyenes arányosítás, ahol a legkedvezőbb megajánlás (a legmagasabb
összeg) kapja a maximális pontszámot, a további ajánlatok a következő képlet alapján kapnak
pontot:
Vizsgált ajánlat pontszáma = (Vizsgált ajánlat /Legelőnyösebb ajánlat) x 99 + 1.
Törtek esetén Ajánlatkérők a képlet alkalmazásával kapott eredményt egész számra kerekíti
olyan módon, hogy a 0,5 tizedre vagy annál magasabb törtre végződő számot felfelé, a 0,5
tizednél alacsonyabb törtre végződő számot lefelé kerekíti.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérők 50.000,- Ft/nap összegben határozzák meg
azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb ez az ajánlati elem nem lehet, azaz 50.000,- Ft/nap
összegtől kisebb összegű késedelmi kötbérre vonatkozó megajánlása esetén az ajánlat
érvénytelen.
Ajánlatkérők a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően a minőségi részszempont esetében
100.000,- Ft/nap összegben határozzák meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja.

20. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

4. Minőségi szempont (A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő élelmezésvezető
tapasztalata - szakmai gyakorlata - év): pontozás a következők szerint:
Szakmai tapasztalat (év)
3 - 4 év
5 - 6 év
7-től több év

Pont
1 pont,
50 pont,
100 pont

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérők 3 évben határozzák meg azt az elvárást,
amelynél kedvezőtlenebb ez az ajánlati elem nem lehet, azaz a 3 évnél rövidebb szakmai
tapasztalatot igazoló élelmezésvezető megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
A megajánlás alátámasztására az ajánlatban be kell nyújtani az érintett szakember aláírt
önéletrajzát, és az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát. A szakember által
aláírt szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hónap/nap pontossággal kell bemutatni
(minden megkezdett hónap egészként figyelembe vehető).
Ajánlatkérők felhívják az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakmai tapasztalatra tett
megajánlás az ajánlatban megnevezett szakemberekre vonatkozik, így őket a szerződés
teljesítésébe köteles bevonni. E szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük
akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szakemberrel is megfelel a megajánlott szakmai tapasztalat mértékének.
Ajánlatkérők a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően a minőségi részszempont esetében 7
évben határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú
pontot adja.

8.4.2. Az 1-4. pont szerinti értékelést követően Ajánlatkérők a Kbt. 77. § (2) bekezdésének
megfelelően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozzák a
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadják. Az az ajánlat a legkedvezőbb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
9. Az összegezés megküldésének időpontja, és a szerződéskötés időpontja:
9.1. Az Ajánlatkérők kötelesek az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az
eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról,
valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. [Kbt. 79. §
(1) bekezdése]
9.2. Az Ajánlatkérők az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést kötelesek készíteni az ajánlatokról. Az
Ajánlatkérők az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 9.1. pont szerinti tájékoztatást az
írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus
úton történő megküldésével teljesítik. [Kbt. 79. § (2) bekezdése]
21. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

9.3. Az Ajánlatkérők a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt kötelesek megkötni.
Ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli
összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat
érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított
összegezés - megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártáig. [Kbt. 131. § (6)
bekezdése]
9.4. A 9.3. ponttól eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja]
10. Egyéb feltételek
10.1. Közös ajánlattevők:
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ez 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. [Kbt. 35. §]
A közös ajánlattételre a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:498. §
- 6:513. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevő által
aláírt Közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. A szerződésben a
szerződő feleknek ki kell jelölni azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet, továbbá a közös ajánlattevők nevében – a szerződés aláírása kivételével – a
jognyilatkozatok megtételére.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a kijelölt ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a képviseletet elfogadja.
A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egyebekben akkor fogadható
el, ha
- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
- tartalmazza a képviselő ajánlattevő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül
jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérőkkel szemben a jelen
közbeszerzési eljárásban és az Ajánlatkérők felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében,
- tartalmazza, hogy a képviselő felel az Ajánlatkérőkkel való kapcsolattartásért, a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők általi
végrehajtásáért,
- tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését és a projektszervezet
részletes bemutatását,
- tartalmazza valamennyi ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséért,
- tartalmazza azt, hogy ajánlattevők tag ellen indult felszámolási eljárás esetén a képviselő
ajánlattevő, vagy a többi képviselő ajánlattevő ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelentik
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az Ajánlatkérőknek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső ajánlattevő
nélkül is teljesítik, illetőleg az ajánlattevő kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést,
tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők képviselője jogosult számlát benyújtani az
Ajánlatkérőként szerződő felek számára, (a további közös ajánlattevő az általuk végzett
tevékenység után a képviselőnek nyújtják be számláikat, aki azt közvetített
szolgáltatásként számlázza tovább az Ajánlatkérőként szerződő felek felé)
a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére
- a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további
feltételtől vagy időponttól;
- hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági
jóváhagyástól, továbbá
a valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.

10.2. A közös ajánlattételre a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény)
6:498. § - 6:513. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös
ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak
tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés
partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért az Ajánlatkérők felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A Kbt. 35. § (2)
bekezdése alapján a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni.
10.3. A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az elbírálás során az
Ajánlatkérők az ajánlati felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év utolsó
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi
figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás
feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamon
számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
10.4. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték
mértéke: 10.000.000,- HUF.
A befizetés helye: vagy az Ajánlatkérők fizetési számlaszáma: 11744003-1540200600000000, OTP BANK.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték
befizetéséről szóló igazolást az ajánlathoz kell csatolni.
11. Az ajánlatok visszavonása, módosítása
11.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a cégjegyzésre jogosult
személy által (cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal – vonhatja vissza.
11.2. Az Ajánlattevő a Kbt. 55. (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő
lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként
benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatok módosítására nincs lehetőség.
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11.3. A nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc
nappal meghosszabbodik. [Kbt. 131. § (5) bekezdés]
12. Ártáblázat
Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre bocsátott Ártáblázat
alapján kell az ajánlati árát (ajánlati ár összesen nettó Ft/év) kialakítani. A kért
ellenszolgáltatást ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező
Felolvasólapon, az ott meghatározott módon kell megadnia magyar forintban (HUF).

13. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell
tartalmazni:
Melléklet a
Formanyomtatványok
között

Irat megnevezése

-

Részletes tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)
Közös ajánlattételi megállapodás (valamennyi konzorciumi tag által aláírt
Konzorciumi Szerződés) a közbeszerzési dokumentumok 10.1. pontjában foglalt
tartalommal (közös ajánlattétel esetén)
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
[Kbt. 66 § (2) bekezdés], továbbá ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-,
kis vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
alapján, kizáró okokról szóló nyilatkozat, nyilatkozat a Kbt. 114. § (2)
bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint (Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpont)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján, folyamatban lévő
változásbejegyzési
eljárás
esetében
a
cégbírósághoz
benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti cégszerű
nyilatkozata az alkalmassági feltételek teljesüléséről
Az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben
megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva
Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
vonatkozásában (adott esetben)
Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata (adott
esetben)
Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat (szerződés vagy előszerződés) (adott esetben)
Regisztrációs adatlap és Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet
-

5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
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Melléklet a
Formanyomtatványok
között
-

-

-

10. sz. melléklet
11. sz. melléklet

Irat megnevezése

Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő,
közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy
szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva
Fordítás (adott esetben)
Árazott költségvetés
Az ajánlat elektronikus példánya (CD/DVD/pendrive adathordozón)
Nyilatkozat az üzleti titokról (adott eseten)
Ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okirat
Ártáblázat

14. Tájékoztatást nyújtó szervek
14.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást
tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb
munkabérről.
14.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérők a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közlik azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az Ajánlatkérők a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem kötelesek a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az
ajánlatban (az Ajánlatkérők jelen eljárásban nem is ír elő ilyen kötelezettséget), csak azt
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti követelményeknek.
Munkavédelmi Felügyelőség
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 421.
Telefon: (42) 407-511, (42) 501-800
Fax: (42) 407-484, (42) 501-809
E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
E-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
Telefonszám: +36 1 473-8166
Telefax: +36 1 473-8164
E-mail: sandor.czomba@ngm.gov.hu
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Zöld szám: +36 80 204-258
Honlap: www.mbfh.hu
A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen
található
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Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.,
képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester,
tel.: +36 42/524-524
PIR törzsszám: 731762
Adószám: 15731766-2-15
Pénzforgalmi számlaszám: 11744003-15402006-00000000

valamint
név: Eszterlánc Északi Óvoda
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.
képviseli: Szikszainé Kiss Edit intézményvezető
tel.: +36 42/512-910, fax: +36 42/512-910
Törzsszám: 402129
Adószám: 15402123-2-15
Pénzforgalmi számlaszám: 11744003-15402123
név: Gyermekek Háza Déli Óvoda
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviseli: Skarbit Józsefné intézményvezető
tel.: +36 42/512-920, fax: +36 42/512-920
Törzsszám: 402130
Adószám: 15402130-2-15
Pénzforgalmi számlaszám: 11744003-15402130
név: Búzaszem Nyugati Óvoda
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Búza út 7-17.
képviseli: Szalainé Benyusz Klára intézményvezető
tel.: +36 42/512-940, fax: +36 42/512-940
Törzsszám: 657406
Adószám: 16819979-2-15
Pénzforgalmi számlaszám: 11744003-16819979
név: Tündérkert Keleti Óvoda
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.
képviseli: Török Edit intézményvezető
tel.: +36 42/512-941, fax: +36 42/512-954
Törzsszám: 657297
Adószám: 16819883-2-15
Pénzforgalmi számlaszám: 11744003-16819883
név: Közintézményeket Működtető Központ
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
képviseli: Tóth Béla intézményvezető
tel.: +36 42/512-300, fax: +36 42/512-300,
Törzsszám: 802255
Adószám: 15802255-2-15
Pénzforgalmi számlaszám: 11744003-15802255
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– az Eszterlánc Északi Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda, a
Tündérkert Keleti Óvoda és a Közintézményeket Működtető Központ képviseletében Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata jár el –
,mint Megrendelők (továbbiakban: „Megrendelők”),
másrészről az
…………………….
Székhely: …………………
Cégjegyzékszám: …………………….
Adószám: …………………..
Bankszámlaszám: …………………
Telefon: ……………….
Fax: ……………………..
Képviseli: ………………………….
(a továbbiakban, mint „Vállalkozó”)
között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
1.1.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelők, mint Ajánlatkérők a „Vállalkozási szerződés keretében
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárásban hozott döntésének megfelelően a Vállalkozóval kötnek szerződést.

1.2.

A Vállalkozó az igényelt feladatok ellátását - a Megrendelők igényeit figyelembe véve, a jelen
szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja.

1.3.

A szerződés tárgya Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák
fejlesztésével.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjára, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésére, 21/A. § -ra és a 21/C. §-ra figyelemmel, Nyíregyháza
Megyei Jogú Önkormányzatának feladata biztosítani a gyermekétkeztetést.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó
nevelési és oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok)
ellátottai, tanulói részére közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, vállalkozási szerződés
keretében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Főzőkonyhák és tálalókonyhák üzemeltetése, főzőkonyhákon és tálalókonyhákon tálalási
feladatok ellátása, tálalókonyhákra történő kiszállítás, a főző és tálalókonyhák takarítása, az
étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos elszállítása a dokumentáció szerint. A
nyertes köteles az étkezést igénylő gyermekek és tanulók teljes körére vonatkozóan biztosítani
a szolgáltatást.

1.4.

A Vállalkozó a szerződést a következő szakemberek bevonásával látja el:
Szakember neve
Szakmai tapasztalat (év)
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A Vállalkozó a nevezett szakembereket a szerződés teljesítésébe bevonja. A nevezett
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a
Vállalkozó e szakember nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel a
megajánlott szakmai tapasztalat mértékének.
1.5.

A közétkeztetés helyszínéül szolgáló közintézmények a következők:
Intézmény / intézményegység megnevezése
1
2

Eszterlánc Északi Óvoda
Telephelye

cím
Nyíregyháza, Tas u. 1-3.
Sóstóhegy, Állomás u. 6.

3

Nyitnikék Tagintézmény

Sóstóhegy, Jázmin u. 10.

4

Kerekerdő Tagintézmény

Nyíregyháza, Sóstói u. 31.

5

Napsugár Tagintézmény

Nyíregyháza, Stadion u. 32/a.

6

Gyermekmosoly Tagintézmény

Nyíregyháza, Etel köz 13.

7

Homokvár Tagintézmény

Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.

8

Gyöngyszem Tagintézmény

9

Csillagszem Tagintézmény

Nyíregyháza, Krúdy Gy. U.
27.
Nyírszőlős, Kollégium u. 50.

10 Tündérkert Keleti Óvoda

Nyíregyháza, Kert köz 8.

11

Oros, Élet u. 30.

Telephelyei

12

Nyíregyháza, Koszorú u. 10.

13 Ligeti Tagintézmény

Nyíregyháza, Liszt F. u. 3234.
Nyíregyháza, Fazekas J. tér
25.
Oros, Deák F. u. 2.

14 Kikelet Tagintézmény
15 Nefelejcs Tagintézmény
16 Margaréta Tagintézmény
17 Százszorszép Tagintézmény

Nyíregyháza, Fazekas J. tér
14.
Nyíregyháza, Kálói u. 109/a.

18 Gyermekek Háza Déli Óvoda

Nyíregyháza, Kereszt u. 8.

19

Nyíregyháza, Kassa u. 27.

Telephelyei

20

Butyka, Bajcsy Zs. U. 12.

21

Rozsrétbokor 17.

22

Felsősima, Hosszúháti u. 59.

23

Mandabokor 8.

24 Virág Utcai Tagintézmény

Nyíregyháza, Virág u. 67.

25 Kincskereső Tagintézmény

Nyíregyháza, Árpád u. 52-58.

26 Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény

Nyíregyháza, Dugonics u. 16.

27 Bóbita Tagintézmény

Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.

28 Pitypang Tagintézmény

Nyíregyháza, Vécsey köz 29.

29 Manóvár Tagintézmény

Nyíregyháza, Tünde u. 2.

30 Búzaszem Nyugati Óvoda

Nyíregyháza, Búza u. 7-17.
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31 Aranykörte Tagintézmény

Nyíregyháza, Körte u. 41.

32 Városmajori Tagintézmény

Nyíregyháza, Városmajor u. 1.

33 Gyermekkert Tagintézmény

Nyíregyháza, Tőke u. 3.

34 Benczúr Téri Tagintézmény

Nyíregyháza, Benczúr tér 20.

--- --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------35 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4400 Nyíregyháza, Ungvár
Kollégium
stny. 22.
36 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Epreskert
u. 10.
37 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza 4400 Nyíregyháza, Kórház u.
Tagintézménye
13.
38 Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Báthory u.
és EGYMI
30.
39 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó 4551 Nyíregyháza-Oros, Fő út
Tagintézménye
60.
40 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc 4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.
Tagintézménye
41 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi 4400 Nyíregyháza, Könyök u.
Tagintézmény
1/a.
42 Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám
krt. 18.
43 Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Fazekas
János tér 8.
44 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Virág u.
60-65.
45 Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor 4405 Nyíregyháza, Alma u.
Tagintézmény
70.
46 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy,
Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézmény
Igrice u. 6.
47 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4432 Nyíregyháza, Kollégium
Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény
u. 54.
48 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály 4400
Nyíregyháza,
Tagintézménye
Rozsrétbokor út 17.
49 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly 4400 Nyíregyháza, Vécsey
Tagintézménye
köz 27.
50 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4400 Nyíregyháza, Krúdy
Kollégium Zelk Zoltán Angol- és Német Kéttannyelvű Gyula u. 29.
Tagintézménye
51 Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
Művészeti Iskola
52 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Epreskert
u. 64.
53 Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
4400 Nyíregyháza, Búza u. 13.
54 Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Kollégium - Széchenyi út
4400 Nyíregyháza, Széchenyi
u. 29-37.
55 Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Kollégium - Tiszavasvári út 4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 12.
56 Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő 4400 Nyíregyháza, Szarvas út
Iskola, Kollégium és EGYMI
10-12.
57 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki 4400 Nyíregyháza, Korányi
Középiskolája és Kollégiuma
Frigyes u. 15.
58 Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Inczédy
György 4400 Nyíregyháza, Árok út 53.
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
59 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, 4400 Nyíregyháza, Krúdy
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60
61
62
63
64
65

1.6.

Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Gyula u. 32.
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 48.
Informatikai Szakgimnáziuma, és Kollégiuma - Árok u.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági, 4400
Nyíregyháza,
Informatikai Szakgimnáziuma, és Kollégiuma - Városmajor u.
Városmajor u. 4.
Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Wesselényi
Miklós 4400 Nyíregyháza, Dugonics
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
u. 10-12.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, 4400 Nyíregyháza, Család u.
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
11.
Nyíregyházi Ridens Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő 4400 Nyíregyháza, Széchenyi
Iskola és Kollégium
u. 34-38.
Kórházi Óvoda
Nyíregyháza, Czuczor Gergely
utca 2.

Jelen vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képezi a jelen szerződés 1.5. pontjában
felsorolt, a közétkeztetés helyszínéül szolgáló közintézmények átadás-átvételi ütemtervének
tervezete.
A szerződés időtartama: 120 (egyszázhúsz) hónap.
A szerződés időtartamának kezdete: a közétkeztetési helyszínek átadás-átvételi eljárásának
eredményes lezárása. A Felek a közétkeztetési helyszínek átadásáról-átvételéről
jegyzőkönyvet vesznek fel.

2. Közétkeztetési feladatok
2.1.

Vállalkozó vállalja, hogy valamennyi étkezési korosztály számára a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet és a 62/2011.
(VI. 30.) VM rendeletben és annak mellékletében írt előírásokat maradéktalanul betartja azon
belül a Vállalkozó köteles különösen az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti
energiatartalmát egy főre a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a 3.
mellékletében feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével naponta biztosítani.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 37/2014 (IV.30) EMMI rendeletben, illetve a
mindenkor hatályos rendeletekben meghatározott, a közétkeztetés keretében biztosított
élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmára vonatkozó előírásokat megtartja, a
menük összeállításánál a rendeletben foglaltak szerint jár el. A Vállalkozó garantálja, hogy az
általa teljesített ételadag – a szolgáltatott étkezések függvényében - tartalmazza a fenti
rendeletben meghatározott 1 főre eső minimum tápanyagszükségletet. Kollégisták esetében a
kiszolgált étkezéseknek (reggeli, tízórai ebéd, uzsonna, vacsora) biztosítania kell (a
rendeletben meghatározott) egész napos minimum értéket.

2.2.

Az étkeztetésnek meg kell felelnie az óvodásokra és az iskolásokra vonatkozó mennyiségi
összetételi és minőségi előírásoknak, valamint a HACCP rendszer követelményeinek.
A Vállalkozó köteles az egyes étkeztetések (reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna/vacsora)
összhangjára törekedni, amelyet esetenként Megrendelők külön felkérésére dietetikus
szakember véleményez, akinek az észrevételeit a Vállalkozó köteles figyelembe venni a
teljesítése során.

2.3.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes korosztályok megfelelő –
jogszabályban meghatározott – tápanyag és vitaminszükségletét rendszeresen vizsgálja, ezek
eredményéről a Megrendelőket tájékoztatja.
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2.4.

A Vállalkozó vállalja továbbá, hogy folyamatosan teljesíti a meleg ebédre vonatkozóan,
valamennyi korosztály számára a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerinti számított
minimális változatossági mutatószámot: 100% értékben. Ennek megfelelően ugyanazon
ételsor 4 héten belül nem ismétlődhet, még más néven sem.

2.5.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 37/2014 (IV.30) EMMI rendeletben
meghatározott allergének figyelembe vételével biztosítja a diétás étkeztetést. Előzőeken túl a
lehetőségek szerint bővíti a diétás kört, az ezzel kapcsolatosan felmerülő szülői igényektől
nem zárkózik el.

2.6.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályokban írt táplálkozás egészségügyi
előírásokat az ételek elkészítésekor figyelembe veszi, az abban foglaltakat maradéktalanul
eleget tesz. Amennyiben a teljesítés időtartama alatt a jogszabályi rendelkezések, vonatkozó
előírások módosulnak, úgy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor hatályos
jogszabályi illetve az illetékes hatóságok által előírt követelményeknek eleget tesz.

2.7.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az élelmezési kiszabatot a 37/2014 (IV.30)
EMMI rendeletben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott élelmiszer
felhasználási előírások figyelembe vételével készíti, és a megrendelt ételadagot az élelmezési
kiszabatnak megfelelő mennyiségben és minőségben teljesíti, biztosítja, hogy az étel az
intézmények által megjelölt felhasználás időpontjában rendelkezésre álljon, biztosítja továbbá,
hogy a kiszolgálás a főzés befejezésétől számított 3 órán belül megtörténjen.

2.8.

A Vállalkozó köteles az Önkormányzat, illetve intézményei által meghatározott étkezési
időket betartani.

2.9.

Változások jelzése, kezelése:
Vállalkozó köteles egyeztetést folytatni a szolgáltatása során különböző okokból
bekövetkezett szolgáltatási hely módosításáról (pl. címváltozás, intézmények ideiglenes
áthelyezése stb.).

2.10.

A Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a megrendelés, lemondás,
teljesítésigazolás, számlázás, közüzemi átalánnyal összefüggő feladatok ellátása során
Megrendelők nevében az étkeztetés adminisztrációs feladatait végző 5 intézmény (Eszterlánc
Északi Óvoda, Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti
Óvoda, Közintézményeket Működtető Központ) jár el.

2.11.

Az étkeztetés megszervezése, a kedvezmények megállapítása, térítési díjak beszedése a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint Megrendelő feladata, amely feladat ellátását 5
intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda, Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati
Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda, Közintézményeket Működtető Központ) útján biztosítja.

2.12.

A Megrendelők biztosítják, hogy az 5 intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda, Gyermekek Háza
Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda, Közintézményeket
Működtető Központ) a Vállalkozó által rendszeresített megrendelő nyomtatványon naponként,
tárgyhetet megelőző hét csütörtökéig a főzőkonyha élelmezésvezetőjénél rendelje meg az
adagszámot.
A le- és pótrendelés ideje 24 óra: a megrendelés megelőző nap délelőtt 10 óráig telefonon
módosítható a főzőkonyha élelmezésvezetőjénél.
A módosításokról a Vállalkozó az 5 intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda, Gyermekek Háza
Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda, Közintézményeket
Működtető Központ) képviselőjével - a számlázást megelőzően - hónap végén egyeztetni
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köteles.
2.13.

A Vállalkozó a betegség miatti hiányzások első napján (amikor a lemondást a szülőnek nem
volt lehetősége érvényesíteni) biztosítja a gyermek/tanuló/szülő részére az ebéd éthordóban
történő elvitelét.
Egyéb éthordós kiszolgálás csak a Vállalkozó által megjelölt konyhákon, a Vállalkozó által
alkalmazott eladási ár megtérítésével, vendégétkezés keretében biztosított.

2.14.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő, vagy intézményei által szervezett
nyári napközis táboroztatásban résztvevő gyermekek, tanulók ellátásának megszervezésében
közreműködik. Ennek keretében tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatást az érintett időszak
szerinti, adott korosztálynak megfelelő iskolai étkeztetési árakkal biztosítja.

2.15.

A Megrendelők fenntartják maguknak a jogot, hogy területükön a Vállalkozó által ellátott
étkeztetés minőségét, az előírt nyersanyagnormák betartását, a szolgáltatás színvonalát,
megítéltetését, a nyersanyag felhasználást, a főző- és tálalókonyhák tisztaságát a 37/2014.
(IV.30) EMMI rendeletben foglaltak betartását megbízottja útján ellenőriztessék. A minőségi
ellenőrzés esetén, az ételekben felhasznált nyersanyagok mennyiségét és minőségét a
szabvány és a technológiai előírások alapján kell vizsgálni. A Vállalkozó köteles biztosítani a
napi anyag-kiszabat felhasználásának helyszíni ellenőrzését is.

2.16.

A Megrendelők kikötik, hogy amennyiben a gyermek- illetve diákétkeztetésben tartós
(legalább 1 hónapos) minőségromlást, vagy a 37/2014 (IV.30) EMMI rendeletben foglaltak be
nem tartását tapasztalják, jogosultak a minőséget szakértővel ellenőriztetni. A nem megfelelő
minőséget megerősítő szakértői vélemény rendkívüli felmondási oknak minősül.

2.17.

A Vállalkozó az alább felsorolt, további lényeges szolgáltatások ellátását vállalja:
a) a HACCP rendszerének folyamatos alkalmazása;
b) saját költségén és saját kockázatára a közétkeztetés ellátásához, az élelem elkészítéséhez,
főzéséhez, tárolásához, szállításához szükséges valamennyi tárgyi eszköz biztosítása
cseregöngyöleg módszerének alkalmazásával díjmentesen, továbbá a szolgáltatásba
bevonandó eszközök beszerzése, javítása, pótlása és cseréje, ezekbe beleértve: az
árumozgató eszközöket, raklapokat, rácsokat, kézi kocsikat, a maghőmérőket, rekeszeket,
ládákat, uzsonnatartó egyedi dobozokat, külön italszállításra alkalmas badellákat;
c) az előállított élelem saját gépjárművekkel történő kiszállítása az érintett intézményekbe;
d) az ételek megfelelő hőfokon való tartása, gondoskodás arról, hogy a kiszállított étel
hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 62 °C-os, hideg élelem kiszállításakor 4-5
°C-os hőmérsékletű legyen;
e) az egyirányú napi szállítási idő (ételek berakodása a szállító járműbe – kirakodás a
teljesítési helyen) a 60 percet ne haladja meg.

2.18.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy élelmiszer előállításával és forgalmazásával csak olyan
személy foglalkozhat, aki megfelel a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló jogszabály előírásainak.
Vállalkozó felelősséget vállal, hogy azon személyek, akik az élelmiszerekkel kapcsolatba
kerülnek, a vonatkozó higiéniai előírásokat minden tekintetben betartják, megfelelő
munkaruhát és szükség szerinti védőruházatot viselnek.

2.19.

Vállalkozó az élelmiszer átadás-átvétel során biztosítja:
a) hogy az étel fogadásának időpontja a közétkeztetésben érintett intézmény nyitva tartási
idején belül legyen;
b) az átadás zavartalanságát;
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c) megfelelő higiéniai feltételeket;
d) árumozgató eszközöket (szükség szerint kézikocsi, étellift);
e) a minőségellenőrzéshez használatos eszközök (maghőmérő) használatát;
f) a visszaküldendő göngyölegek visszaszállítását (rekeszek, ládák, badellák, stb.), és azok
dokumentálását a göngyölegkísérő nyomtatványokon;
g) az üzemeltetésre átvett főző- és tálalókonyhákban (a továbbiakban: konyhák) az időszakos
eszközleltár felvételéhez szükséges speciális leltárnyomtatvány vezetése az
intézményekben kint maradó szállítóedények feltüntetésével.
2.20.

Vállalkozó vállalja, hogy az étrendben szereplő ételekhez olyan alap-, és/vagy segédanyagokat
használ, melyek megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek.

2.21.

Vállalkozó a heti étlapot legkésőbb az előző hét utolsó előtti munkanapján eljuttatja az
intézményekbe kifüggesztés céljából.

2.22.

Vállalkozó az étlapon feltünteti:
a) az ételek beltartalmi értékeit: energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-,
cukortartalmát a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint,
b) a sótartalmat és a meghatározott allergén összetevőket,
c) a napi energiatartalmat „kcal” egységben.

2.23.

A kiszállított ételek tálalása a Vállalkozó feladata.

2.24.

A Vállalkozó köteles a Megrendelők figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen,
szakszerűtlen, vagy a vonatkozó jogszabályokba ütköző utasításra. Ha a Megrendelők az
utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodnak, úgy az utasításból
eredő károk Megrendelőket terheli.

3.

Konyhák üzemeltetése

3.1.

A Megrendelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés tárgyát képező konyhákat
üzemképes állapotban leltár, és a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvvel adják át. A
konyhákon lévő „idegen” (a kiíráskori szolgáltató tulajdonát képező) eszközök felmérésének
lehetőségét a Megrendelő a Vállalkozó részére biztosította.

3.2.

A Vállalkozó kötelessége, hogy a közétkeztetési szolgáltatás ellátáshoz szükséges konyhák
működtetéséről gondoskodjon, a szükséges kapacitást biztosítsa a Szerződés teljes ideje alatt.
A konyha üzemeltetése, az étkeztetési felszerelések biztosítása és azok pótlása Vállalkozó
feladata.

3.3.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Műszaki Leírásban meghatározott konyhákat
eredeti funkciójuk szerint üzemelteti. A konyhák eredeti funkciójának megváltoztatására
(főzőből tálaló), vagy konyha bezárására kizárólag a Megrendelők képviselőjének előzetes
írásbeli egyetértése esetén jogosult. A Vállalkozó a konyha funkciójának megváltoztatására,
vagy konyha bezárására a fejlesztési tervben tehet javaslatot.

3.4.

A konyhák üzemeltetése során a Vállalkozó feladata:
a) a konyhák működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzése és a szerződés időtartama
alatti biztosítása;
b) a konyhák szakhatósági engedély alapján, a HACCP rendszer szerinti működtetése és
üzemeltetése;
c) a konyhákba és az étkezőbe szükséges és az intézmény esetében a korosztályi
sajátosságoknak megfelelő, az étkezéshez, tálaláshoz szükséges üveg, porcelán tálak,
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d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)

edények, poharak, kancsók, sótartók, fogpiszkálók, mosható/letörölhető asztalterítők,
szalvéta, az étkezéshez, tálaláshoz szükséges, étkező eszközök, (kiskanállal együtt) és
rozsdamentes evőeszközök saját költségén való biztosítása, beszerzése és ezek folyamatos
pótlása,
az ételek megfelelő hőfokra való melegítése,
az összes étkezőhelyen a visszamaradt élelmiszer hulladékok és egyéb keletkező
hulladékok saját költségén történő és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeltetése,
rendszeres elszállíttatása,
a hűtve tárolás feltételeinek biztosítása,
az összes étkezőhelyen a használt helyiségek berendezéseinek és felszerelési tárgyainak
javítása és szükség szerinti pótlás, valamint a belső karbantartási munkák folyamatos
elvégzése;
rendszeres rágcsálóirtás,
takarítás,
mosogatás,
tisztítószerek biztosítása.

3.5.

A Vállalkozó a Szerződés fennállásának ideje alatt felel az üzemeltetésre átvett konyhákban
keletkezett mindazon kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye.

3.6.

A Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi üzemeltetésre átvett helyiség rendeltetésszerű
használattal kapcsolatos karbantartásáról, közegészségügyi előírásoknak megfelelő festésimázolási munkáinak elvégzéséről.

3.7.

A Vállalkozó a karbantartási munkákat a Megrendelők által megbízott szakemberek javaslatát
figyelembe vevő műszaki terv szerint köteles elvégezni. A Vállalkozó a megvalósult
karbantartások költségeiről minden év végén tételes kimutatást köteles küldeni a
Megrendelőknek. A Megrendelők műszaki szakembere köteles ellenőrizni a karbantartási terv
megvalósulását.

3.8.

A Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségekben a tűzoltó készülékeket ellenőriztetni,
szükség szerint cserélni, a villamosbiztonsági méréseket, a kéményseprést, rágcsálóirtást saját
költségén elvégeztetni.

3.9.

A Vállalkozó köteles a használatba vett helyiségeket rendszeresen, az ÁNTSZ előírásainak
megfelelően takarítani. Továbbá köteles valamennyi intézményi ebédlő vonatkozásában az
ebédeltetést követő takarítást, továbbá a terítők beszerzését, mosatását saját költségén
biztosítani.

3.10.

A Vállalkozó a helyiségeket saját költségén a Megrendelők előzetes írásbeli hozzájárulásával,
tevékenységével összefüggésben átalakíthatja, vagy korszerűsítheti (a helyiség
használhatóságát növelő egyéb, építési, szerelési munkákat végezhet el). A Megrendelők
hozzájárulása nem mentesít azonban a szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól, amelyet
a Vállalkozó saját költségén köteles beszerezni.

3.11.

A Vállalkozó a helyiségek használatáért bérleti díjat köteles fizetni. A Megrendelők a bérleti
díj összegét a szerződéssel érintett mindösszesen 65 intézmény (közétkeztetési helyszín)
tekintetében jelen vállalkozási szerződés 2. és 3. számú mellékletében foglalt mértékben
rögzítették. A Vállalkozónak a bérleti díjakat havonta, utólag, 15 napos fizetési határidővel
kell teljesítenie a Megrendelők részére.

3.12.

A Felek megállapodnak abban, hogy a helyiség bérleti díjat 2019. január 1. napjától
kezdődően – a szerződés módosítása nélkül – Nyíregyháza Megyei Jogú Város
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Önkormányzata Közgyűlésének, a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségekről
szóló önkormányzati rendelete szerint megállapított mértékben emelik. Az így kiszámított
bérleti díjról a Megrendelők ……..-ig írásban értesítik a Vállalkozót.
3.13.

A Megrendelők kikötik, hogy amennyiben a Vállalkozó a bérleti díj határidőre történő
teljesítését elmulasztja, az esedékes bérleti díj után a jegybanki alapkamat szerinti késedelmi
kamatot köteles fizetni. 60 napon túli késedelem rendkívüli felmondási oknak minősül.

3.14.

A Vállalkozó jelen Szerződés megszűnésével azonos időben köteles az átvett helyiségek
tisztán, rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadásáról gondoskodni. A Felek
megállapodnak abban, hogy a Szerződés megszűnését követően a helyiségek tisztán,
rendeltetésnek megfelelő állapotban történő visszaadására köteles. Ennek elmulasztása esetén
Megrendelők az előre látható káraikat, költségeiket jogosultak beszámítással érvényesíteni a
Vállalkozónak meg nem fizetett díjba figyelemmel az ebben az időpontban irányadó
jogszabályok rendelkezéseire.

3.15.

A szerződés részét képezi továbbá tálalókonyhai eszközök beszerzése is. A tálalókonyhák
előírásszerű működése érdekében a Vállalkozó köteles felszerelni a konyhákat a szükséges
gépekkel, eszközökkel, és gondoskodni azok szakszerű működéséről. Az így beszerzett
(megvásárolt) eszközök a Vállalkozó tulajdonát képezik.

3.16.

A Vállalkozónak az általa üzemeltetett konyhákon a szerződés 120 hónapos időtartama alatti
első legfeljebb 60 hónapban összesen legalább 500.000.000,- HUF + ÁFA értékben
infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtania, melynek keretében legalább 4 db
főzőkonyhára koncentrált működést kell megvalósítania, illetve elvárás további 1 dedikált
diétás főzőkonyha kialakítása, valamint legalább 5 db iskolai étterem műszaki és
belsőépítészeti felújítása.
A Vállalkozó a korszerűsítő beruházásra, felújításra, az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzésre
a szerződéskötést követő 30 napon belül fejlesztési tervben tesz javaslatot. A Vállalkozó a
fejlesztési tervben javaslatot tesz a konyhák funkciójának megváltoztatására, vagy a
bezárására is. A Megrendelők a fejlesztési terv elfogadásáról írásban nyilatkoznak, vagy a
fejlesztési tervre vonatkozó írásbeli észrevételeikkel kérik annak módosítását. Vállalkozó az
infrastrukturális fejlesztéseket kizárólag a Megrendelők előzetes írásbeli jóváhagyása
birtokában, és kizárólag az abban részletesen meghatározott formában köteles teljesíteni.
Felmondási oknak minősül, amennyiben az ajánlatban meghatározott időtartamon belül nem
teljesülnek a fentiekben megjelölt infrastrukturális fejlesztések.

3.17.

A Vállalkozó az étkeztetés zavartalan lebonyolítását figyelembe véve köteles a kis értékű
tárgyi eszközök, felszerelések, berendezések, textíliák pótlásáról folyamatosan gondoskodni.

3.18.

A jelen szerződés 4. mellékletét képezi az egyes intézményekhez tartozó, az adásvételi
szerződés tárgyát képező eszközlista.
A Vállalkozó köteles a Megrendelők tulajdonában lévő, a szolgáltatás ellátáshoz szükséges
eszközöket (ingóságokat) megvásárolni a Megrendelőktől 50.000.000,- Ft + ÁFA összeg
értékben (ingó adásvétel). Az (eszközök) ingóságok vételárának fizetési határideje a jelen
vállalkozási szerződés megkötésétől számított 30 nap. Amennyiben a Vállalkozó nem fizeti
meg a Megrendelők által megállapított 50.000.000,- Ft + ÁFA összegű vételárat, úgy a
Megrendelők jogosultak felmondani a jelen Vállalkozási szerződést.

3.19.

A Vállalkozó vállalja a szerződéskötéskor a konyhákban dolgozó, azon alkalmazottak
legalább 1 évig tartó továbbfoglalkoztatását. Ezen alkalmazottak megjelölését a jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
A Vállalkozó vállalja, hogy az átvett alkalmazottak részére az átvétel időpontjában bejelentett
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keresetüknek megfelelő kezdő bérezést biztosít azzal, hogy számukra a többi – hasonló
munkakörben foglalkoztatott – dolgozója esetében alkalmazott mértékű bérfejlesztéseknek
megfelelő béremelést biztosítja a szerződés időtartama alatt. A Vállalkozó az átvett munkaerő
foglalkoztatását az írásbeli nyilatkozatával a szerződéskötést követő 30. napon belül igazolja
Megrendelő felé. Az átvett dolgozók munkaviszonya munkáltatói felmondással nem
szűntethető meg jelen vállalkozási szerződés aláírásától számított 1 éven belül. Amennyiben a
munkáltatói rendkívüli felmondás feltételei fennállnak, erről – a munkavállaló beleegyezése
esetén – a munkaviszony megszűntetését megelőzően a Vállalkozó haladéktalanul köteles
értesíteni a Megrendelőket.
3.20.

A Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 60 napon belül átadja a Megrendelők részére a 3.4.
pont e) alpontja szerinti hulladékkezelésre, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
engedélyének másolatát.

4.

A konyhák közüzemi költségei

4.1.

A Megrendelők kijelentik, hogy az átadott helyiségek üzemeltetéséhez szükséges valamennyi
közüzemi szolgáltatás biztosított.

4.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy az átadott helyiségek üzemeltetése során keletkező
valamennyi közüzemi költség a Vállalkozót terheli.

4.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy azon főző- és tálalókonyhák esetében, amelyek önálló
fogyasztásmérővel, vagy almérővel rendelkeznek, a Szerződés fennállása alatt az azokon mért
fogyasztást köteles a Vállalkozó megtéríteni. A meglévő önálló mérőórák a Vállalkozó részére
történő névátírásáról a Vállalkozó, a Megrendelők és a jelenlegi szolgáltató közösen
intézkedik.

4.4.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azon konyháknál, ahol műszakilag megoldható,
önálló mérőórákat szereltet fel, amelynek költsége Őt terheli.

4.5.

A Felek megállapodnak abban, hogy azokon a konyhákon, ahol az önálló mérés nem
megoldható, illetve az egyedi fogyasztásmérők felszereléséig a közüzemi költségek
megtérítése átalánydíj alapján történik. Az átalány költség lefőzött/kiszolgált ebéd és meleg
vacsora adagonként magában foglal minden energiát (gáz, gőz, hideg- melegvíz, villamos
energia).

4.6.

A Felek megállapodnak abban, hogy a felszámolható közüzemi átalánydíj összegét évente
január 1-től - a megállapodás módosítása nélkül - az energia díjak KSH által közölt, előző
évhez képesti emelkedésének mértékével növelik.

4.7.

A közüzemi költségmegfizetéséről a Felek a következők szerint állapodnak meg:
Az 5 intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda, Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati
Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda, Közintézményeket Működtető Központ) tájékoztatása
alapján, a közüzemi költségről a számlát a működtető állítja ki, melyet a Vállalkozó a
kézhezvételtől számított 15 napon belül egy összegben köteles kiegyenlíteni.

4.8.

Amennyiben a szolgáltató a konyhán rendezvényekre is főz (esküvő, fogadás stb.) az így
felmerült rezsiköltséget meg kell térítenie. Ennek összegéről az érintett intézménnyel külön
köteles megállapodni.

4.9.

A telefon, a szemétszállítás költségeit a Vállalkozó közvetlenül fizeti meg a szolgáltatóknak.
Közvetlen fizetés hiánya esetén az étkeztetéshez kapcsolódó költséget az érintett intézmény
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átszámlázza a Szolgáltató részére.
5. A szerződés időtartama
5.1.

A Szerződő Felek a szerződést a hatálybalépésétől számított 60. hónapig tartó határozott
időtartamra kötik. A szerződés 2018. …. napján lép hatályba.

5.2.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles haladéktalanul a szerződés teljesítéséhez
szükséges felkészülést megkezdeni és a teljesítést folyamatosan végezni.

5.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a főző-, illetve a tálaló konyhákat, azok
berendezéseivel, eszközeivel együtt a szerződéskötést követően haladéktalanul leltár alapján
jogosult birtokba venni.

5.4.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés megszűnését megelőző hónap során
– az étkezetés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében – biztosítja (a konyhák átadásához
kapcsolódóan) a folyamatos leltározást.

6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
6.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok ellátásáért a
következő vállalkozási díj illeti meg:
A vállalkozó által megajánlott nettó ajánlati ár, figyelemmel az éves adagszámra és a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadott
nyersanyagnormára.
(Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az élelmezési
nyersanyagnorma megállapításáról szóló 266/2017. (XI.30.) számú határozata, mely határozat
jelen vállalkozási szerződés 6. számú melléklete.)
Az így megállapított nettó árat a hatályos törvényi rendelkezések szerinti Áfa növeli.

6.2.

Jelen vállalkozási szerződés 7. számú melléklete az Ártáblázat, amely tartalmazza a
köznevelési intézménytípusok esetében megállapított adagszámokat (adag/nap és éves
adagszám) az étkezés típusa (reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna/vacsora), valamint „nem diétás”
(normál) és „diétás” étkeztetés tekintetében.
Az Ártáblázatban megjelölt becsült adagmennyiségek tekintetében +10% mértékű eltérés
megengedhető. A diétás étkeztetés korlátozás nélkül történő biztosítása szükséges.
A pénzügyi elszámolásra a ténylegesen teljesített, igazolt adagszámok alapján kerül sor.

6.3.

A vállalkozási díj tartalmazza az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
valamennyi feladat ellenértékét.
Utólagos számszaki-, mennyiségi-, és műszaki észrevételekre való hivatkozással a fenti
vállalkozói díj nem módosítható. A Vállalkozó a szerződéses díjon felül semmilyen címen
többletköltséget nem érvényesíthet.
Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói díjat alulprognosztizálta, az ebből
eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőkre és ez nem mentesíti
a teljesítési kötelezettség alól. A nettó vállalkozási díjon felül a Megrendelőkkel szemben csak
az általános forgalmi adó (áfa) érvényesíthető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre
egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
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6.4.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátás keretébe tartozó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapjául szolgáló
nyersanyagköltség 1 ellátottra jutó napi összegét az Önkormányzat jogosult megállapítani. Az
Önkormányzat Közgyűlése a nyersanyagköltséget az általa fenntartott intézmények egészére
egységesen, de intézmény típusonként különböző értékben határozza meg. Külön kerül
meghatározásra a diétás étkeztetés nyersanyagértéke.

6.5.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról szóló
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 266/2017. (XI.30.) számú határozatában
megállapította a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést
nyújtó intézmények vonatkozásában 2018. január 01. napjától az élelmezési
nyersanyagköltségeket. A nyersanyagnorma mértékét évente felülvizsgálja Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlése. A szerződés időtartama alatta a mindenkor hatályos
nyersanyagnorma előírások az irányadóak az elszámolás kapcsán.

6.6.

A Megrendelők részéről a szerződés teljesítésének elismeréséről (vagy az elismerés
megtagadásáról) legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig az Eszterlánc Északi
Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda, a Tündérkert Keleti
Óvoda és a Közintézményeket Működtető Központ jogosult. A számla a teljesítés igazolását
követően nyújtható be a tárgyhónapra vonatkozóan a fenti intézmények részére.

6.7.

A számla kiegyenlítése a Megrendelők által a szerződésben rögzített feladatok hiánytalan és
megfelelő elvégzése esetében, az Eszterlánc Északi Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda, a
Búzaszem Nyugati Óvoda, a Tündérkert Keleti Óvoda és a Közintézményeket Működtető
Központ, mint Megrendelők által igazolt teljesítést követően, ezen intézmények részére
benyújtott számla alapján, havi számlázással, átutalással történik - a kincstári fizetési rend
szabályai szerint – a Kbt. 135. §-ával összhangban – a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény) 6:130. § (3)-(4) bekezdése alapján …1 napos fizetési határidővel kerül
sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki
átutalással.

6.8.

Ajánlatkérők a szolgáltatás megrendelés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a
szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF)
(Magyarország Alaptörvénye – Alapvetés – K) cikk).

6.9.

A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelően a Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
Ajánlatkérőket haladéktalanul értesíti.

6.10.

A Megrendelők a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és
lejárt követeléseiket számíthatják be.

1

a nyertes ajánlat szerint
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6.11.

A közétkeztetéshez kapcsolódó állami támogatás igénylésének és a térítési díj
meghatározásának érdekében, a Vállalkozó köteles adatszolgáltatást teljesíteni a Megrendelők
részére minden év szeptember 30. napjáig az általuk meghatározott adattartalommal.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
7.1.

Késedelmi kötbér: A Vállalkozó késedelem esetére minden késedelmes óra után, a
késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés időpontjáig az adag nettó egységárának
(az adagra eső vállalkozói díjnak a) 20 %-a szorozva a késedelemmel érintett adagok számával
mértékű késedelmi kötbér fizetését vállalja.
Megrendelők a késedelmi kötbér összegét óvodás ellátottak esetén maximum 60 perc, iskolás,
vagy felnőtt ellátottak esetén maximum 120 perc késedelemig érvényesítik. Ezt meghaladó
késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére
vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve – Megrendelők napi meghiúsulási kötbért
érvényesítenek.
A Vállalkozó a heti étlap megküldésének késedelme esetére minden késedelmes nap után, a
késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés időpontjáig a szerződés szerinti, az egy
heti szolgáltatás ellenszolgáltatásának 1%-a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetését vállalja.
Megrendelők a heti étlap megküldésének késedelme miatti késedelmi kötbér összegét
maximum 5 nap késedelemig érvényesítik. Ezt meghaladó késedelem esetén – a késedelemből
eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Megrendelői igényeket nem
érintve – a Megrendelők jogosultak a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért
érvényesíteni.

7.2.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó részteljesítése/teljesítése nem szerződésszerű
(feltéve, hogy a hibás teljesítés a Vállalkozónak, vagy általa a teljesítésbe bevont
közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) Vállalkozó a hiba kijavításáig az adag nettó
egységárának (az adagra eső vállalkozói díjnak a) 20 %-a szorozva a hibás teljesítéssel érintett
adagok számával mértékű hibás teljesítési kötbér fizetését vállalja.
A hiba kijavításának maximális időtartama: Megrendelők a hibás teljesítési kötbér összegét
óvodás ellátottak esetén maximum 60 perc, iskolás ellátottak esetén maximum 120 perc hibás
teljesítésig érvényesítik. Ezt meghaladó hibás teljesítés esetén – a hibás teljesítésből eredő és a
hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve
– a Megrendelők napi meghiúsulási kötbért érvényesítenek.
Felek hibás teljesítésnek tekintik, ha az étel bármely okból nem alkalmas fogyasztásra, vagy
ha a szolgáltatás súlyosan sérti a „Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok” HACCP
rendszer előírásait.

7.3.

Napi meghiúsulási kötbér: Felek az előírt ételadagok kiszállításának óvodás ellátottak esetén
60 percet, iskolás ellátottak esetén 120 percet meghaladó késedelmes vagy hibás teljesítése
esetén az adott étkezést meghiúsultnak tekintik. Ez esetben a Vállalkozó – a késedelmi, vagy a
hibás teljesítési kötbéren felül – a meghiúsult étkezésre vonatkozó ellenszolgáltatás (a
meghiúsulással érintett egyedi megrendelés adagszáma szorozva az adag nettó egységárával –
vállalkozói díjával) 20 %-ának megfelelő mértékben meghiúsulási kötbér fizetését vállalja. Az
étkezés meghiúsulása esetén Megrendelők fenntartják a szerződés rendkívüli felmondásának
jogát, ha egy naptári éven belül három alkalommal érvényesített napi meghiúsulási kötbért.
Megrendelők az adott étkezés késedelem, vagy hibás teljesítés miatti meghiúsulása esetén a
kötbér érvényesítése mellett jogosultak a Vállalkozó terhére és költségére saját maguk
gondoskodni a késedelemben érintett ellátottak élelmezéséről.
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7.4.

Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér
megfizetését vállalja, feltéve, hogy a szolgáltatás meghiúsulása a Vállalkozónak vagy általa a
teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza.
Felek a teljesítést a 10.7. pontban felsorolt esetekben tekintik meghiúsultnak.
A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés felmondását megelőző 12 hónapban kiszámlázott
nettó vállalkozói díj 30 %-ának, vagy ha a szerződés teljesítéséből 12 hónap még nem telt el,
akkor a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó ajánlatában megjelölt ajánlati ár 30 %-ának
összegével megegyező.

7.5.

A kötbérérvényesítés módja:
A Megrendelők igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatainak - az ok
megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket,
valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek megjelölését. Megrendelők az érvényesíthető
kötbér megfizetéséig jogosultak megtagadni a következő havi teljesítésigazolás kiadását, vagy
– ha a Vállalkozó erre írásban feljogosítja – jogosult a kötbér összegét a következő számla
alapján fizetendő vállalkozási díjból visszatartani. A késedelmes és a hibás teljesítést minden
esetben jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

7.6.

Fizetési késedelem esetén a késedelembe eső Megrendelők a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi
kamat megfizetésére kötelesek.

8. Egyéb szerződéses feltételek
8.1.

A Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi
adottsága miatt, a szerződés teljesítése során az átlagosnál nagyobb gondosságot kell
tanúsítaniuk.

8.2.

A Vállalkozó gondoskodik arról, hogy saját alkalmazású élelmezésvezetője napi kapcsolatban
legyen a Megrendelők, illetve az érintett intézmények képviselőivel az elkészült étel
minőségével, mennyiségével kapcsolatos észrevételek, problémák megbeszélése miatt.

8.3.

A szolgáltatás folyamatos és magas színvonalú biztosításáért a Vállalkozó képviseletében a
következő személyek felelnek:
▪ Élelmezésvezető neve:
▪ Elérhetősége:
▪ Dietetikus szakember neve:
▪ Elérhetősége:
▪ Pénzügyi és számlázási kapcsolattartó neve:
▪ Elérhetősége:
▪ Élelmezéssel kapcsolatos hibabejelentés:
Név: […]
Telefonszám: […]
E-mail cím: […]

8.4.

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő
adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat,
dokumentációkat, a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását, így az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait
betartva, kezelik üzleti titokként. A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1)
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bekezdésének d) pontja alapján jelen szerződés nyilvános, annak tartalmával és teljesítésével
kapcsolatos tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.
8.5.

Vállalkozó a teljesítés során köteles az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletben írtaknak
megfelelni.

8.6.

A Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír az Állami Számvevőszék, és a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal jogszabályban előírt ellenőrzési jogosultságáról.

8.7.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alkalmazásában „Karbantartás”
alatt a következőket értik: a karbantartás körébe tartoznak mindazon munkák, amelyek a
létesítmény rendeltetésszerű használatának biztosítására és az állagmegromlás
megakadályozására irányulnak. Ezek közé tartoznak a kisebb javítások (vizes szerelvények,
zárak, burkolatok, bádogos szerkezetek stb. javítása, cseréje, izzócsere, stb.), a hibaelhárítások
(dugulás-elhárítás, csőtörés, elektromos zárlat, üvegtörés, viharkárok stb. javítása), a takarítási
és tisztítási munkák (csatornatisztítás, lefolyók tisztítása, kéménytisztítás, gépészeti
berendezések tisztítása, kenése), az ellenőrző mérések (páratartalom) valamint a
korrózióvédelemmel kapcsolatos munkák (festés, mázolás stb.). A karbantartási munkák
általában csak egy-egy munkanemre terjednek ki, és folyamatosan végzendők.

8.8.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alkalmazásában „Nagyértékű
tárgyi eszköz” alatt a következőket értik: az a 200.000,- Ft egyedi beszerzési ár feletti gép,
berendezés, üzleti felszerelés, amely tartósan - közvetlenül, vagy közvetett módon - szolgálja a
tevékenységet.

8.9.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alkalmazásában „Kisértékű
tárgyi eszköz” alatt a következőket értik: 200.000,- Ft beszerzési ár alatti eszköz, berendezés,
felszerelés, amelyek 1 éven túl használódik el.

8.10.

Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés mellékletét képező, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra
tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

8.11.

A jelen vállalkozási szerződés megkötésekor a Vállalkozónak rendelkeznie kell legalább
200.000.000,- Ft/év és legalább 100.000.000,- Ft/káresemény kárfizetési limit összegű,
szakmai felelősségbiztosítással, amelyet a Vállalkozónak igazolnia kell a Megrendelők felé.
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9. A szerződés módosítása
9.1.

A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott korlátozásokkal közös megegyezéssel
módosíthatják a szerződést.

9.2.

Felek megállapodnak abban is, hogy a szerződés időtartamát előre nem látható ok esetén
közös megegyezéssel módosíthatják.

9.3.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által megküldött, és a Megrendelő által elfogadott
fejlesztési terv végrehajtása során a jelen szerződés szerinti konyhák mennyiségének,
funkciójának a változása, továbbá a szolgáltatási helyek, a kapcsolattartók, és a felek
adataiban bekövetkező változások nem minősülnek a szerződés módosításának.

9.4.

A Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosításra a Kbt. 141. § rendelkezései az irányadóak.

10. A jogviszony megszűnése
10.1.

A szerződés az 5.1. pontban meghatározott időtartam lejártával, bármelyik fél jogutód nélküli
megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Felek közös megegyezésével, illetőleg
felmondással szűnik meg.

10.2.

A Szerződés felmondására valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult 6
hónapos felmondási idővel. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen szerződésben a
szolgáltatás minőségére, folyamatosságára, a fizetési feltételekre, az épületek műszaki
állapotának megőrzésére vonatkozó rendelkezések be nem tartása, valamint 10.3. pontban
meghatározott esetek. Felek rögzítik, hogy Megrendelők jogosultak akár adott intézmény
vonatkozásában is (részlegesen) gyakorolni a súlyos szerződésszegésből eredő igényeit.

10.3.

A 10.2. pont szerinti felmondást írásban részletesen indokolni kell. Az indoklás alapja csak a
szerződés 10.2., 10.7. vagy 10.8. pontjában meghatározott súlyos szerződésszegés, vagy a
10.5., 10.14., vagy 10.15. pontban meghatározott esetek valamelyike lehet.

10.4.

Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Ajánlatkérők számára megismerhetővé teszi és a 10.5. pont szerinti ügyletekről az
Ajánlatkérőket haladéktalanul értesíti.

10.5.

Megrendelők jogosultak és egyben kötelesek a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

10.6.

A 10.5. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.7.

A Vállalkozó részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja;
a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el;
a Vállalkozó a teljesítést felszólítás ellenére nem kezdi meg, vagy felszólítás ellenére nem
végzi folyamatosan;
a Vállalkozó a heti étlap megküldésével 5 napot meghaladó késedelembe esik;
a Vállalkozó a 3.20. pont szerinti foglalkoztatási kötelezettségét neki felróható módon
nem teljesíti teljes mértékben;
a Megrendelő egy naptári éven belül három alkalommal érvényesít napi meghiúsulási
kötbért;
ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggő bármilyen hatósági vagy
közegészségügyi korlátozásra kerül sor vagy a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
bármely jogszabály előírásának megszegését hatóság jogerősen megállapítja, és a
Vállalkozó a hatóság által előírt helyesbítő tevékenységet nem végzi el;
ha a Vállalkozó az ételek összeállítására és elkészítésére vonatkozó hatósági és
jogszabályi előírásoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget;
ha a Vállalkozó a 3.16. pontban meghatározottak szerint a szerződés megkötésétől
számított 60 napon belül nem teljesíti az infrastrukturális fejlesztéseket;
ha a Vállalkozó a 3.18. pontban meghatározottak szerint, nem fizeti meg határidőben a
Megrendelők által megjelölt eszközök teljes vételárát (50.000.000,- Ft + ÁFA összeg).

10.8.

A Megrendelők részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti
a) az együttműködési szabályoknak a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését lehetetlenné
tevő megsértése,
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó fizetési felszólítása ellenére esedékessé vált fizetési
kötelezettségének neki felróható módon az esedékességi időpontot követő 60 napot
meghaladóan sem tesz eleget.

10.9.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelők, és/vagy az állami fenntartó egyoldalú
fenntartói döntése alapján jogosult a jelen Szerződéssel érintett intézmények bármelyikét
átszervezni, megszüntetni. A Megrendelők ennek tényéről a döntésüket követő 30 napon belül
írásban értesítik a Vállalkozót. Ilyen esetben a Vállalkozó által fizetendő bérleti díj mértéke is
csökken. Felek megállapodnak, hogy az intézmények számának csökkenése esetében a
Vállalkozó a Megrendelők felé kárigényt nem érvényesíthet. A Vállalkozó által eszközölt
fejlesztés, beruházások elszámolására a szerződés 10.12. pontja megfelelően irányadó.
Az intézmények átszervezéséhez, megszüntetéséhez nem szükséges szerződés módosítása.

10.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás biztonsága rendkívüli felmondás esetén is
mindkét felet azonos arányban terheli, ezért a felmondási idő végéig a Vállalkozó a megfelelő
színvonalú ellátásról köteles gondoskodni.
10.11. Azon szerződésszegés esetén, amelyre jelen szerződés más jogkövetkezményt, vagy
feltételeket nem állapít meg, a sérelmet szenvedő Fél köteles írásban, ajánlott levélben
felszólítani a másik Felet a szerződésszegő magatartásának kijavítására, abbahagyására, illetve
a Szerződésben foglaltak betartására. Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 15
napon belül a szerződésszegés nem szűnik meg, a sérelmet szenvedő Fél kezdeményezheti a
Szerződés rendkívüli felmondását.
10.12. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése, illetve
lejárta esetén az egymással való korrekt elszámolás érdekében 30 napon belül egyeztető
tárgyalást tartanak, ennek eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Az egyeztetésen felmerülő,
másik Fél által elfogadott egymással szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeket az
egyeztetéstől számított 60 napon belül rendezik.
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10.13. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése, illetve
lejárta esetén a Vállalkozó köteles az üzemeltetésre átvett konyhákat és eszközöket az átadó
leltár, és az elfogadott fejlesztési terv szerinti mennyiségben, üzemképes állapotban a
Megrendelők részére visszaadni.
10.14. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelően a Megrendelők a szerződést felmondhatják, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhatnak, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
10.15. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérők kötelesek a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11. Záró rendelkezések
11.1.

Szerződéses dokumentumok:
Annak okán, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték
meg egymással, a Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen
Szerződés törzsszövege tartalmazza.
Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
(i) A Megrendelők által Ajánlatkérőkként az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárás során
kiadott ajánlati felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok (esetleges módosítás
esetében a felhívás illetve a dokumentumok módosított változata);
(ii) kiegészítő tájékoztatás - amennyiben erre sor került;
(iii) a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.
(iv) a 3.17. pont szerinti fejlesztési terv a Megrendelők elfogadásának írásbeli közlésével a
szerződés módosítása nélkül a szerződés függelékévé válik.
A szerződéses okmányokat érintő értelmezési vita esetére Felek rögzítik, hogy a Megrendelők
számára kedvezőbb értelmezést kell alapul venni.

11.2.

Jelen szerződés kizárólag a felek által aláírt megállapodás útján módosítható. Szóbeli
módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

11.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott
együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetére szerződő felek pertárgyértéktől függően kikötik a Nyíregyházai
Járásbíróság, illetőleg a Nyíregyházai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11.4.

Jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződés bármilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabályai érvényesek.

11.5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. (Ptk.), a
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közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.)
EMMI rendelet, a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják
jóvá. Jelen szerződés [… (…)] eredeti példányban készült, amelyből [… (…)] eredeti példány a
Vállalkozót, [… (…)] példány pedig a Megrendelőket illeti meg.
Nyíregyháza, 2018. „………….”

Mellékeltek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:

A közétkeztetési helyszínek átadási-átvételi ütemterve
Óvodák intézményeinek bérleti díja (táblázat)
Intézmények/intézményegységek bérleti díja (táblázat)
Eszközlisták
Kimutatás konyhai dolgozókról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
266/2017. (XI.30.) számú határozata
Ártáblázat

MEGRENDELŐK:

……………………………………
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc polgármester

Közgyűlésének

VÁLLALKOZÓ:

……………………………………
...
………….

……………………………………
Eszterlánc Északi Óvoda
Szikszainé Kiss Edit
képviseletében eljár:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc polgármester

……………………………………
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Skarbit Józsefné
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képviseletében eljár:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc polgármester

……………………………………
Búzaszem Nyugati Óvoda
Szalainé Benyusz Klára
képviseletében eljár:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc polgármester

……………………………………
Tündérkert Keleti Óvoda
Török Edit
képviseletében eljár:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc polgármester

……………………………………
Közintézményeket Működtető Központ
Tóth Béla
képviseletében eljár:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc polgármester

Kelt:

Kelt:
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Tartalomjegyzék
(Ajánlat tartalomjegyzéke – minta)
Irat megnevezése
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Részletes tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)
Közös ajánlattételi megállapodás (valamennyi konzorciumi tag által aláírt
Konzorciumi Szerződés) a közbeszerzési dokumentumok 10.1. pontjában foglalt
tartalommal (közös ajánlattétel esetén)
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
[Kbt. 66 § (2) bekezdés], továbbá ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-,
kis vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
alapján, kizáró okokról szóló nyilatkozat, nyilatkozat a Kbt. 114. § (2)
bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint (Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpont)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján, folyamatban lévő
változásbejegyzési
eljárás
esetében
a
cégbírósághoz
benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti cégszerű
nyilatkozata az alkalmassági feltételek teljesüléséről
Az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben
megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva
Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
vonatkozásában (adott esetben)
Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata (adott
esetben)
Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat (szerződés vagy előszerződés) (adott esetben)
Regisztrációs adatlap és Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő,
közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy
szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva
Fordítás (adott esetben)
Árazott költségvetés
Az ajánlat elektronikus példánya (CD/DVD/pendrive adathordozón)
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Irat megnevezése
Nyilatkozat az üzleti titokról (adott eseten)
Ajánlati biztosíték nyújtását igazoló okirat
Ártáblázat

Oldalszám

Az Ajánlatkérők Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására csatolandó
igazolások, nyilatkozatok
P1.) Valamennyi, az Ajánlattevő számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás közzétételétől visszafelé számított két évre vonatkozó
nyilatkozat; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatban legalább a következő
adatokat meg kell adni:
- bankszámla száma;
- mióta vezeti az adott számlát;
- volt-e a számlán sorba állított fizetési megbízás, ha volt, milyen időtartamban.
Az ajánlattevő nyilatkozata a vezetett és a felhívás feladásától visszaszámított kettő évben
megszüntetett pénzforgalmi számlákról (arról hogy az ajánlattevő a megjelölt számlákat vezető
pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél számlát nem vezet)
P3) Az ajánlattevő előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
M1) és M2) A felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetési szolgáltatás, közétkeztetés fejlesztése) referenciáinak
bemutatása (ismertetése), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (kezdő és
befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), saját
teljesítés arányát, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) szerinti tartalmú igazolással is kell
igazolni.
M3.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének (képzettségének)
és szakmai tapasztalatának ismertetése, saját kezűleg aláírt önéletrajzuk – benne a szakmai tapasztalat
szempontjából releváns időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év/hónap/nap
pontossággal azzal, hogy minden megkezdett hónap egészként figyelembe vehető) – és saját kezűleg
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen
kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés.
M4) Az ajánlattevő minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírása, érvényes HACCP
élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű
dokumentum, élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerre vonatkozó érvényes ISO 22000 tanúsítvány,
vagy ezzel egyenértékű dokumentum; közétkeztetésre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált érvényes ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű érvényes minőségbiztosítási tanúsítvány, vagy
ezzel egyenértékű dokumentum.
Az ajánlattevő azon környezetvédelmi intézkedéseinek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés
során alkalmazni tud, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási tanúsítvány (ISO
14001 jelű vagy ezzel egyenértékű), vagy egyenértékű dokumentum, vagy a környezetvédelmi
intézkedések leírása, amelyeket ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Továbbá munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszerre vonatkozó, akkreditált
érvényes tanúsítvány (ISO 28001) vagy ezzel egyenértékű dokumentum, valamint energiairányítási
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rendszerre vonatkozó, akkreditált érvényes tanúsítvány (ISO 50001) vagy ezzel egyenértékű
dokumentum.
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1. sz. Melléklet
Felolvasólap
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási
területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák
fejlesztésével”
Ajánlattevő adatai2:
Az ajánlattevő(k) neve(i):
Az ajánlattevő(k) székhelye(i):
Az ajánlattevő(k) részéről kapcsolattartó neve: 3
Fax száma:
Telefon száma:
Email címe:
Posta címe:

1.
2.
3.
4.

Részszempont
Ár szempont (nettó ajánlati ár Ft)4
Az előírt beruházás végrehajtásának vállalt
határideje szerződéskötéstől számítottan (év)
Az előírt beruházás kivitelezésére vonatkozó
késedelmi kötbér vállalt mértéke (Ft/nap)
A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő
élelmezésvezető tapasztalata - szakmai gyakorlata
(év)

Ajánlat

Kelt:

cégszerű aláírás

2

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon
bővíthető.
3
Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
4
A Dokumentáció 12. pontjában meghatározott, valamint a Dokumentáció 11. számú melléklete szerinti
Ártáblázat utolsó sorában szereplő ajánlati ár összege (ajánlati ár összesen nettó Ft/év)
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2. sz. Melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66 § (2) bekezdése, továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése vonatkozásában

Alulírott ………………………. mint a(z) ................................................................................... (cég
megnevezése, címe) képviselője a „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés
biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében
az alábbi
nyilatkozatot tesszük
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a szerződés tárgya szerinti
szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától és elfogadjuk a közbeszerzési
dokumentumokban lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés alapjául.
3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a
szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük a közbeszerzési dokumentumokban és az
ajánlatunkban részletezettek szerint.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.
Annak is tudatában vagyunk, a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek az Ajánlatkérők felé
mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek
vagyunk a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesíteni.
6. Cégünk kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
mikrovállalkozás □
kisvállalkozás □
középvállalkozás □
nem tartozik a törvény hatálya alá □5

Kelt:
cégszerű aláírás

5

Kérjük a megfelelő választ megjelölni
55. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

3. sz. Melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………… mint a(z) ................................................................................... (cég
megnevezése, címe) képviselője a „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés
biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében
nyilatkozom az alábbiakat:
1. Az általam képviselt szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okok
nem állnak fenn.
2. A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okok hatálya alá.
3./ nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céget szabályozott tőzsdén: jegyzik / nem jegyzik.6
a)7 Mivel a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonosok nevei
és címei az alábbiak:
A tényleges tulajdonosok neve

Állandó lakóhelye

VAGY
b)8 A társaságnak a pénzmosásról szóló törvény (2017. évi LIII. törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy c)-d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen!
Kelt:
cégszerű aláírás

6

értelemszerűen töltendő ki, vagy egyértelműen jelölendő
Ha a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén akkor ki kell tölteni!
8 b) pont esetében a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy –
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást,
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges
irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
7

56. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

4. sz. Melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapján

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie.
Alulírott ………………………… mint a(z) ................................................................................... (cég
megnevezése, címe) képviselője a „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés
biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z
o m, hogy az szerződés teljesítése során alvállalkozót:

nem veszünk igénybe
VAGY
igénybe veszünk
(értelem szerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve)
Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot is ki kell
tölteni:
1./ Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t
igénybe venni:
-[Ajánlattevő tölti ki!]

2./ Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor az alábbi
alvállalkozók ismertek:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Az alvállalkozó neve és címe

A beszerzés azon része, amely tekintetében az
alvállalkozó bevonásra kerül

Név: ……………………..
Cím: ……………………..
Kelt:
cégszerű aláírás

57. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

5. sz. Melléklet
Nyilatkozat
az alkalmassági feltételekről
Alulírott ………………………mint a(z) ................................................................................... (cég
megnevezése, címe) képviselője a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eszterlánc
Északi Óvoda, Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti
Óvoda és Közintézményeket Működtető Központ, mint Ajánlatkérők által kiírt „Vállalkozási
szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével”
tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a társaságunk az ajánlati felhívásban előírt
gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel és ezt
az Ajánlatkérők Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti felhívására hiánytalanul igazolni
is fogja.
Jelen nyilatkozatot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eszterlánc Északi Óvoda,
Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda és
Közintézményeket Működtető Központ által „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben
étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyban indított közbeszerzési
eljárásban, mint ajánlattevő a P1) és P2) gazdasági-pénzügyi alkalmasság és az M1), M2), M3) és M4)
műszaki-szakmai alkalmasság igazolása céljából teszem.

Kelt:
cégszerű aláírás

58. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

6. sz. Melléklet
Nyilatkozat
az ajánlat elektronikus példányáról
Alulírott ………………………mint a(z) ................................................................................... (cég
megnevezése, címe) képviselője a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eszterlánc
Északi Óvoda, Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti
Óvoda és Közintézményeket Működtető Központ, mint Ajánlatkérők által kiírt „Vállalkozási
szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével”
tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus példánya az
ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.

Kelt:
cégszerű aláírás

59. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

7. sz. Melléklet
Nyilatkozat
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. (cég
megnevezése, székhelye) ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy az
általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő az alkalmasság igazolására más szervezetet vagy
személyt kíván igénybe venni:
IGEN / NEM
IGEN válasz esetén:

Az alkalmasság igazolásához
igénybe vett más szervezet
vagy személy megjelölése (név,
cím)

A szervezet által
Azon alkalmassági
rendelkezésre bocsátott
követelmény(ek) megjelölése, erőforrások igénybe vételének
melynek igazolása érdekében
módját alátámasztó,
az ajánlattevő más szervezet
kötelezettségvállalást
erőforrására támaszkodik
tartalmazó dokumentum
megnevezése

Nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más
szervezet (személy) erőforrásait vesszük igénybe, az ajánlatunkhoz csatoltuk az alkalmasság
igazolására igénybe vett szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben9 vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Jelen nyilatkozatot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eszterlánc Északi Óvoda,
Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda és
Közintézményeket Működtető Központ, mint Ajánlatkérők által „Vállalkozási szerződés keretében
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyban megindított
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt:
cégszerű aláírás

9

A megfelelő aláhúzandó!
60. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

8. sz. Melléklet
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
Alulírott ……………………………………, mint a(z) …………………………………………..(cég
megnevezése, székhelye) aláírásra jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő a lenti
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy)
a(z) ………………………………………. ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az
alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja:
Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő más szervezet vagy személy
erőforrására is támaszkodik

A szervezet által rendelkezésre
bocsátott
erőforrások
igénybe
vételének módját alátámasztó,
kötelezettségvállalást
tartalmazó
dokumentum
oldalszáma
az
ajánlatban

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően, hogy az általunk igazolt
alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást cégünk fogja
teljesíteni.
Jelen nyilatkozatot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eszterlánc Északi Óvoda,
Gyermekek Háza Déli Óvoda, Búzaszem Nyugati Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda és
Közintézményeket Működtető Központ, mint Ajánlatkérők által „Vállalkozási szerződés keretében
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” megindított
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.
Kelt:
cégszerű aláírás

61. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

9. sz. Melléklet
Regisztrációs adatlap és Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási
területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák
fejlesztésével”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe (székhelye/lakcíme):

Ajánlattevő e-mail:

Ajánlattevő fax:

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon):

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>)
nyilatkozattételre jogosult képviselője, a „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés
biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozom,
hogy az Ajánlatkérők által a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul és teljes
körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett dokumentációt letöltöttem10.

Kelt:
cégszerű aláírás

10
A dokumentáció letöltését a gazdasági szereplőnek cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat az ajánlati
felhívás I.3.) pontban megadott elérhetőségére történő megküldésével (faxon és/vagy e-mailen) kell igazolnia. A
közbeszerzési dokumentumok letöltése és annak visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele, ennek
hiányában az ajánlat érvénytelennek minősül.
A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérők
rendelkezésére bocsátani, de annak letöltése ajánlattevő felelőssége, különös figyelemmel arra, hogy
Ajánlatkérők a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő gazdasági szereplőnek tudják megküldeni.

62. oldal, összesen: 70

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
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10. sz. Melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról

Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint ajánlattevő
a „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási
területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák
fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárásban
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot11
vagy
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz a következő, az ajánlat végén elkülönítetten,
vagy külön ajánlati kötetben benyújtott oldalakon: ……………………………………………….12
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást csatolunk, amelyben részletesen
alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számunkra aránytalan sérelmet.
Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 44. § (1)
bekezdésének megfelelően 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.
Tisztában vagyok azzal, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés alkalmazásában a
gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az Ajánlatkérők annak benyújtását kérik, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

11
12

Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! Csak az egyik válasz jelölhető meg!
Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni!
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Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő
nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Kelt:

cégszerű aláírás
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MŰSZAKI LEÍRÁS
EGYÉB INFORMÁCIÓK
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I. Intézmények:
1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata étkeztetési kötelezettségébe tartozó 65
intézmény a következő:
Intézmény / intézményegység megnevezése
1
2

Eszterlánc Északi Óvoda
Telephelye

cím
Nyíregyháza, Tas u. 1-3.
Sóstóhegy, Állomás u. 6.

3

Nyitnikék Tagintézmény

Sóstóhegy, Jázmin u. 10.

4

Kerekerdő Tagintézmény

Nyíregyháza, Sóstói u. 31.

5

Napsugár Tagintézmény

Nyíregyháza, Stadion u. 32/a.

6

Gyermekmosoly Tagintézmény

Nyíregyháza, Etel köz 13.

7

Homokvár Tagintézmény

Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.

8

Gyöngyszem Tagintézmény

9

Csillagszem Tagintézmény

Nyíregyháza, Krúdy Gy. U.
27.
Nyírszőlős, Kollégium u. 50.

10 Tündérkert Keleti Óvoda

Nyíregyháza, Kert köz 8.

11

Oros, Élet u. 30.

Telephelyei

12

Nyíregyháza, Koszorú u. 10.

13 Ligeti Tagintézmény

Nyíregyháza, Liszt F. u. 3234.
Nyíregyháza, Fazekas J. tér
25.
Oros, Deák F. u. 2.

14 Kikelet Tagintézmény
15 Nefelejcs Tagintézmény
16 Margaréta Tagintézmény
17 Százszorszép Tagintézmény

Nyíregyháza, Fazekas J. tér
14.
Nyíregyháza, Kálói u. 109/a.

18 Gyermekek Háza Déli Óvoda

Nyíregyháza, Kereszt u. 8.

19

Nyíregyháza, Kassa u. 27.

Telephelyei

20

Butyka, Bajcsy Zs. U. 12.

21

Rozsrétbokor 17.

22

Felsősima, Hosszúháti u. 59.

23

Mandabokor 8.

24 Virág Utcai Tagintézmény

Nyíregyháza, Virág u. 67.

25 Kincskereső Tagintézmény

Nyíregyháza, Árpád u. 52-58.

26 Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény

Nyíregyháza, Dugonics u. 16.

27 Bóbita Tagintézmény

Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.

28 Pitypang Tagintézmény

Nyíregyháza, Vécsey köz 29.

29 Manóvár Tagintézmény

Nyíregyháza, Tünde u. 2.

30 Búzaszem Nyugati Óvoda

Nyíregyháza, Búza u. 7-17.

31 Aranykörte Tagintézmény

Nyíregyháza, Körte u. 41.
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32 Városmajori Tagintézmény

Nyíregyháza, Városmajor u. 1.

33 Gyermekkert Tagintézmény

Nyíregyháza, Tőke u. 3.

34 Benczúr Téri Tagintézmény

Nyíregyháza, Benczúr tér 20.

--- --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------35 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4400 Nyíregyháza, Ungvár
Kollégium
stny. 22.
36 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Epreskert
u. 10.
37 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza 4400 Nyíregyháza, Kórház u.
Tagintézménye
13.
38 Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Báthory u.
és EGYMI
30.
39 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó 4551 Nyíregyháza-Oros, Fő út
Tagintézménye
60.
40 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc 4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.
Tagintézménye
41 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi 4400 Nyíregyháza, Könyök u.
Tagintézmény
1/a.
42 Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám
krt. 18.
43 Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Fazekas
János tér 8.
44 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Virág u.
60-65.
45 Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor 4405 Nyíregyháza, Alma u.
Tagintézmény
70.
46 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy,
Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézmény
Igrice u. 6.
47 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4432 Nyíregyháza, Kollégium
Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény
u. 54.
48 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály 4400
Nyíregyháza,
Tagintézménye
Rozsrétbokor út 17.
49 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly 4400 Nyíregyháza, Vécsey
Tagintézménye
köz 27.
50 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 4400 Nyíregyháza, Krúdy
Kollégium Zelk Zoltán Angol- és Német Kéttannyelvű Gyula u. 29.
Tagintézménye
51 Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
Művészeti Iskola
52 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Epreskert
u. 64.
53 Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
4400 Nyíregyháza, Búza u. 13.
54 Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Kollégium - Széchenyi út
4400 Nyíregyháza, Széchenyi
u. 29-37.
55 Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Kollégium - Tiszavasvári út 4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 12.
56 Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő 4400 Nyíregyháza, Szarvas út
Iskola, Kollégium és EGYMI
10-12.
57 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki 4400 Nyíregyháza, Korányi
Középiskolája és Kollégiuma
Frigyes u. 15.
58 Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Inczédy
György 4400 Nyíregyháza, Árok út 53.
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
59 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, 4400 Nyíregyháza, Krúdy
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Gyula u. 32.
Szakközépiskolája és Kollégiuma
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60 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 48.
Informatikai Szakgimnáziuma, és Kollégiuma - Árok u.
61 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági, 4400
Nyíregyháza,
Informatikai Szakgimnáziuma, és Kollégiuma - Városmajor u.
Városmajor u. 4.
62 Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Wesselényi
Miklós 4400 Nyíregyháza, Dugonics
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
u. 10-12.
63 Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, 4400 Nyíregyháza, Család u.
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
11.
64 Nyíregyházi Ridens Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő 4400 Nyíregyháza, Széchenyi
Iskola és Kollégium
u. 34-38.
65 Kórházi Óvoda
Nyíregyháza, Czuczor Gergely
utca 2.

A nyertes ajánlattevő feladata a felsorolt, 65 db közétkezetési helyszínen a közétkeztetés
feladatainak ellátása (normál és diétás étkeztetés keretében), amely magában foglalja a
főzőkonyhák, a tálalókonyhák és a diétás konyha üzemeltetését, a tálalási feladatok ellátását,
tálalókonyhákra történő kiszállítást, a főzőkonyhák, tálalókonyhák és a diétás konyha
takarítását, az étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos elszállítását.
A nyertes Ajánlattevő köteles az étkezést igénylő gyermekek és tanulók teljes körére
vonatkozóan biztosítani a szolgáltatást.
Az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, kollégiumokban alkalmazottak
étkeztetése nem tárgya az ajánlati felhívásnak.
2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetésére bocsátott ingatlanokon
(konyhák, ebédlők, raktárak) csak az intézményekben folyó nevelő oktató munkával
összeegyeztethető tevékenységet folytat.
3. Az ajánlattevő a helyiségek használatáért bérleti díjat fizet, amelynek összegét a
Vállalkozási szerződés 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.
4. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy biztosítja meghatározott dolgozók legalább
1 évig tartó továbbfoglalkoztatását. A dolgozók adatai a dokumentáció melléklete
tartalmazza.
5. Az ajánlattevő köteles a közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó, az Ajánlatkérők
tulajdonában lévő konyhai felszerelések 50.000.000,- Ft + ÁFA összegben történő
megvásárlására.
6. Az ebédeltetés a szolgáltatás része - az ebédeltetést követően - az ebédlő takarítását,
valamint a terítők beszerzését, pótlását és mosatását a szolgáltatónak kell biztosítania.
7. Az önálló fogyasztásmérővel nem rendelkező főző- és tálalókonyhákon a közüzemi
költségeket a nyertes ajánlattevő átalánydíj formájában köteles megtéríteni, amelynek összege
évente a KSH által közzétett, energia árindex 100 %-ot meghaladó változásának %-ával nő.
8. A konyhák főző jellege csak az Ajánlatkérők írásbeli jóváhagyásával módosítható tálalóra.

II. Szolgáltatás részletes leírása
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a) Óvodák részletes közétkeztetési feladatai:
•
•

Az étkeztetés napjai: óvodai nevelési napokon
Az óvodák a nyári időszakban 4-6 hetet zárva tartanak. Az étkezési napok száma
éves szinten átlagosan 220 nap.
Minden intézményben az ebéd legalább két fogásos meleg étkezést jelent.

•
•

Ajánlattevő az étkezésadag megállapításánál vegye figyelembe a 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló rendeletben foglaltak szerinti biológiai értékeket, és az egyes étkezésekre
meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási
ajánlásokat.
A keletkezett ételhulladék szakszerű begyűjtése, és engedéllyel rendelkező
szervezettel történő elszállíttatása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az óvodák ebédlővel nem rendelkeznek, az étkezések a csoportszobákban történnek.

•
•

b) Általános iskolák részletes közétkeztetési feladatai:
•
•
•
•

Az étkeztetés napjai: iskolai tanítási napokon
Az általános iskolák éves szinten 185 tanítási napon működnek
Minden intézményben az ebéd legalább két fogásos meleg étkezést jelent.
Ajánlattevő az étkezésadag megállapításánál vegye figyelembe a 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló rendeletben foglaltak szerinti biológiai értékeket, és az egyes étkezésekre
meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási
ajánlásokat,
A keletkezett ételhulladék szakszerű begyűjtése, és engedéllyel rendelkező
szervezettel történő elszállíttatása a nyertes vállalkozó feladata

•

c) Középiskolák, kollégiumok részletes közétkeztetési feladatai:
•
•
•
•

Az étkeztetés napjai: iskolai tanítási napokon
a középiskolák éves szinten 185 tanítási napon, a kollégiumok 200 napon működnek
Minden intézményben az ebéd legalább két fogásos meleg étkezést jelent.
Ajánlattevő az étkezésadag megállapításánál vegye figyelembe 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló rendeletben foglaltak szerinti biológiai értékeket, és az egyes étkezésekre
meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási
ajánlásokat,
A keletkezett ételhulladék szakszerű begyűjtése, és engedéllyel rendelkező
szervezettel történő elszállíttatása a nyertes vállalkozó feladata

•

d) Az üzemeltetési feladat óvodák, általános és középiskolák, valamint kollégiumok
esetében is magába foglalja:
•

gyermek és diák étkeztetését a Közgyűlés által meghatározott nyersanyagnorma,
valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével,
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Ajánlatkérők képviseletében
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési
intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

•

•
•
•
•
•

a konyhák, ebédlők - HACCP előírásainak megfelelő - üzemeltetését az
önkormányzat tulajdonát képező, illetőleg saját eszközökkel. A konyhákat a
szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani.
az épületrészek, valamint eszközök rendeltetésszerű használatát, karbantartását,
szükség szerinti cseréjét, pótlását,
a tálalási, mosogatási, kiszállítási feladatokat, valamint
az étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos elszállítását,
az étkezéseket követően az ebédlő takarítását, a terítők mosatását, pótlását,
a helyiségek, berendezések, eszközök, felszerelések használatáért használati díj
megfizetése mellett az üzemeltetés teljes költségének vállalásával.

e) A kiszállítást az alábbi időpontokban kell teljesíteni naponta (munkanapokon):
- Tízórai:

óvodában 7,30 és 8,00 óra között
általános iskolában 8,00 és 8,30 között
- Ebéd:
óvodában és általános iskolában 10.30. és 11.00 között
középiskolában 11,30 és 12,00 között
- Uzsonna: ebéddel egyidejűleg
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