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A Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére 
 

 „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárás kiírására 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
A Kengyel Községi Önkormányzat által fenntartott szociális intézményben a közétkeztetés biztosítására megkötött 
szerződés 2015. június 30-án lejár. Új közbeszerzési eljárást kell indítani. 
 
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lebonyolításával hivatalos közbeszerzési tanácsadót bíztunk meg, a 
közbeszerzési bizottság munkájának segítésére, elkészült az eljárást megindító felhívás. 
 
A  2011. évi CVIII. közbeszerzési törvény (továbbiakban:kbt) 122./A §. (1). bek. alapján,  hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni. 
A kbt.-nek megfelelően az eljárás, az ajánlati felhívás,  legalább három,- előzetes tájékozódás alapján a feladat 
ellátásra pénzügyileg, gazdaságilag és műszakilag, szakmailag  megfelelő, előminősített-ajánlattevőnek történő 
megküldésével indítható. 
Az előminősítés alapján   a felhívást az alábbi ajánlattevőknek javasom megküldeni: 

1.Final Sport Kft. 1085 Bp., József krt. 69. képviseli Kovács László ügyv. ig. 
2. Zöld Labdamágus Kft. 1053 Bp., Bécsi út 1-3. képviseli Sántha Sándor ügyv. ig. 
3. Speed Fluent Kft. 4761 Porcsalma, Bethlen G. u. 32. képviseli Csala Bertalan ügyv. ig.. 
 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet döntsön a közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás tervezetét 
hagyja jóvá. 
 
Kengyel, 2015. április 16. 
 
                                                                                 Nagy Szilárd 
                                                                                polgármester 
_____/2015.(____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárás kiírására 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés 
keretében” közbeszerzési eljárás  megindítását a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
A felhívást az alábbi ajánlatkérőknek küldi meg: 

1.Final Sport Kft. 1085 Bp., József krt. 69. képviseli Kovács László ügyv. ig. 
2. Zöld Labdamágus Kft. 1053 Bp., Bécsi út 1-3. képviseli Sántha Sándor ügyv. ig. 
3. Speed Fluent Kft. 4761 Porcsalma, Bethlen G. u. 32. képviseli Csala Bertalan ügyv. ig.. 
 

 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: Azonnal 
 

Erről értesülnek: 
1.Nagy Szilárd polgármester 
2.Dr Fekete Nóra jegyző 
3.Irattár Helyben 
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1. Melléklet a ___/2015.(___) Kt. határozathoz 
 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvén, (a továbbiakban Kbt.) 
122/A. §. (1) bekezdés szerint „Étkeztetési szolgáltatás biztosítása – Szociális 
intézményben” tárgyában, az alábbiakban részletezett hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárást indít. 
Az ajánlatkérő a jelen eljárást megindító felhívást és annak mellékleteit, melyek együttesen 
alkotják a közbeszerzési eljárás Kbt. 122. § (2) bekezdése szerinti dokumentációját az általa 
kiválasztott ajánlattevőknek közvetlenül elektronikusan és térítésmentesen küldi meg. 
A jelen eljárás fajtájának megválasztásakor az ajánlatkérő tekintettel volt arra, hogy az eljárás 
becsült értéke nem éri el a 25 MFt összeget. 
 
a) Az ajánlatkérő: 

Név:  Kengyel Községi Önkormányzat 
Cím:  5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
Képviseli (címzett): Nagy Szilárd polgármester 
Telefon:  + 36 56 583-400 
Telefax:  + 36 56 583-409 
E-mail:  hivatal@kengyel.hu  
 

b) Kapcsolattartók az ajánlatkérő részéről: 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó  
Név:  Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó 
Telefon:  06 30 311 0947 
Fax:   06 23 500 927  
E-mail:  bertaferenc@t-online.hu 
 

c) A beszerzés tárgya, mennyisége és kapcsolódó adatok 
Kengyel Községi Önkormányzat által fenntartott Kengyeli Egyesesített Szociális 
Intézményben lakók étkeztetésének biztosítása és házhoz menő szociális étkeztetés 
megvalósítása. 
1. Napi háromszori étkezés biztosítása a Szociális Intézményben bentlakó 23 fő részére 

a hét minden napján.  
 20 normál és 3 diétás (szénhidrátszegény)  
2. Házhoz menő szociális étkeztetés – munkanapokon 47 fő részére,  
      munkaszüneti napon 8 – 14 fő részére  
 A házhoz szállítást az ajánlatkérő végzi el 
 A létszám adatok 20 %-al növekedhetnek a szerződés időtartam alatt.  
 
Az élelmiszer kiszállítását a Kengyeli Egyesesített Szociális Intézményben (5083 
Kengyel, Kossuth út 81-83.) kell teljesíteni. Adagonkénti kiszerelés nem követelmény.   
A szerződés teljesítésének részletit a 2. sz. melléklet, szerződéses feltételek 
tartalmazzák. 
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A szerződés teljesítésére vonatkozó, egyéb különleges feltételek: 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági, felügyeletéről; 
37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi 
előírásokról, 
68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszer előállítás és 
forgalomba hozatal egyes élelmiszer higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről, 
852/2004/EK rendelet az élelmiszer higiéniáról.  
 

d) A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés   
 
e) A szerződés időtartama: 2015. július 1-től 2016. december 31-ig    
 
f) Teljesítés helye: Kengyel község   

Kengyeli Egyesesített Szociális Intézményben (5083 Kengyel, Kossuth út 81-83.).  
 

g)  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
1. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben: HUF. 
2. A finanszírozás: A szolgáltatás ellenértéke az ajánlatkérő rendelkezése áll, azt saját 

forrásból finanszírozza.   
3.  Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenértéket utólag, az igazolt 

teljesítést követően átutalással, havi rendszerességgel, havonta, a benyújtott számla 
alapján, a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően, 30 napon belül, 
banki átutalással történik figyelemmel, az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. 
törvény (Art) 36/A. § rendelkezéseire és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltakra. 
(Ptk. 6:130. §).   

  
h) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

1.  Kötbér. Nem szerződésszerű teljesítés esetén az Ajánlattevő a késedelem, illetőleg a 
hibás teljesítés minden naptári napja után a késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel 
érintett mennyiség ellenértékének 10 %-át köteles fizeti kötbérként az 
Ajánlatkérőnek. A kötbér összegét az Ajánlatkérő a kifizetésre kerülő 
számlaösszegből közvetlenül levonhatja. Az ajánlattevők ennél kedvezőbb ajánlatot 
is tehetnek. 

 
2. Meghiúsulási kötbér. A szerződés az ajánlattevőnek felróható okból történő 

meghiúsulása esetén, a meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül 
számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, melyet a Ajánlattevő köteles a Ajánlatkérő 
számlájára átutalni.   

 
i) Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
  
 Összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbi részszempontok alapján 

 

# Bírálati részszempont Súlyszám 

1. Napi háromszori étkezés biztosításának ellenértéke a Szociális Intézmény 
részére (Ft/fő/nap)  

70 

2. Szociális étkeztetés – 1 adag ebéd  (Ft/adag)   20 

3. Kötbér összege, a késedelemmel vagy nem teljesítéssel érintett 
szolgáltatás díjának százalékában  

10 
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: alsó érték: 1. felső érték: 10  
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fentiek szerinti ponthatárok 
közötti pontszámot: 
Az értékelés módszere valamennyi részszempont esetében azonos: a részszempontokra 
adott legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül 
meghatározásra.  
Az 1. és 2. részszempont esetén a legalacsonyabb megajánlás, a 3. részszempont esetén 
a legmagasabb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás 
ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot. 
Az 1. és 2. részszempont esetén a pontozási képlet: Pv=((Alj/Av) x 9)+1, ahol Pv a 
vizsgált pontszám, Pmax a legmagasabb adható pontszám (10 pont), Av a vizsgált 
megajánlás, Alj a legkedvezőbb megajánlás. 
A 3. részszempont esetén a pontozási képlet: Pv=((Av/Alj) x 9)+1, ahol Pv a vizsgált 
pontszám, Pmax a legmagasabb adható pontszám (10 pont), Av a vizsgált megajánlás, 
Alj a legkedvezőbb megajánlás.  
Az 3. részszempont esetén a késedelemmel, vagy hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás, 
a szerződés szerint megrendelt és nem, vagy nem megfelelően elkészített ételadagok 
árának 10,00 %-ánál alacsonyabb mértékű kötbér megajánlás az ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után. Az 50,00 % vagy az annál magasabb mértékű kötbérre vonatkozó 
megajánlás a maximális pontszámot kapja, és a pontozási képletbe is az 50 % - mint 
maximált kötbér - kerül behelyettesítésre. 
 

j)   Kizáró okok és igazolási mód: 
 

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontban meghatározott 
kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.  
 
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:  
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 12. § alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem 
állásáról csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára 
vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 2. § i) pont ib) valamint 4. § f) pont fc) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolást benyújtania. Ezzel összefüggésben az 
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. 
(VI.27.) számú állásfoglalására. 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában a 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 10. §-a szerint kell eljárni az alábbiak 
szerint: 
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatok keltezése nem lehet 
korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának dátuma.  

 
 
 



 4

k) Alkalmassági követelmények 
 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése szerint elfogadja 
az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésében foglaltakra. 

  
 P/1.: Az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó 

általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c) pont]. 
 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) 
pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel 
meg. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 
55. § (5) bekezdés szerint gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során más 
szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (5) bek c) pontja szerint a következő esetekben 
támaszkodhat: 

„c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) 
pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az 
ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) 
benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, 
amelyben e más szervezet Ptk. 6:130. §-ban foglaltak szerint kezességet vállal az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg.” 

 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
P/1.: Az előző, három lezárt pénzügyi év évenkénti, teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételének egyszerű számtani átlaga eléri a nettó 5 millió forintot.  
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) pont és a (4) bekezdés szerint]; 
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint elfogadja 
az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek, ugyanakkor felhívja az ajánlattevők figyelmét a 
hivatkozott (6) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra.   

  
 M1: A Kbt. 55. § (1) bekezdés a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 

15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított, megelőző három év legjelentősebb közétkleztetési szolgáltatások ismertetése. 
A Kr. 16. § (3) bekezdés a) pontjában előírtak szerint az igazolásnak a következő 
adatokat kell tartalmaznia: 
- szerződést kötő másik fél neve; 
- teljesítés ideje (kezdő és vég időpont, év, hó, nap); 
- a szerződés tárgya   
- a szerződés főbb számszerűsíthető adatai   
- ellenszolgáltatás nettó összege; 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt. 
 
M.2.: Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember(ek) megnevezését, teljesítésben betöltött pozícióját, szakmai 
végzettségét, képzettségét. Nyújtsa be a teljesítésbe bevont szakemberek szakmai 
tapasztalatának igazolására a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan 
részletezettséggel, hogy abból a szakmai gyakorlat és annak időtartama megállapítható 
legyen, továbbá az iskolai végzettséget és képesítést igazoló dokumentum(ok) másolatát. 
 
M3.: A 310/2011 (XII.23.) Komi. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja, illetve i) pontja 
alapján ajánlattevő mutassa be, és igazolja a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra 
(Főzőkonyha üzemeltetés, étkeztetés) vonatkozó, érvényes, HACCP vagy azzal 
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított 
minőségbiztosítási rendszere tanúsítványának másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, az 
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 
tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, a 
minőségbiztosítási követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes 
leírását. [Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pont, és a Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés f) és i) 
pont, és 17. § (2)-(3) bekezdés szerint] 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő: 
M1: ha nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított megelőző három éves időszakban Közétkeztetés biztosítására vonatkozó, 
legalább 5 millió Forint értékben teljesített szerződéses referenciával, mely legalább 10 
fő napi rendszerességgel történő étkeztetésére vonatkozik, A referencia előírt minimális 
értéke (nettó 5 millió Ft)  több szerződésből is összeadódhatnak.   
 
M2: ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább középfokú végzettséggel és 
szakácsképesítéssel (OKJ 33 811 03 1000 00 00, vagy ezzel egyenértékű képesítéssel) és 
legalább 3 éves főzőkonyhában eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkező teljesítésbe 
bevont szakemberrel 
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M3: Alkalmas, ha rendelkezik az általa nyújtandó szolgáltatás megfelelő minőségének 
biztosítása érdekében, a beszerzés tárgyát képező tevékenységre (Főzőkonyha 
üzemeletetés., étkeztetés) vonatkozó HACCP (vagy ezzel egyenértékű) 
minőségbiztosítási, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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 (követel-
ményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 
55. § (5) bekezdés szerint a műszaki szakmai alkalmasság igazolásakor más szervezet 
kapacitására a Kbt. 55. § (5) bekezdése a)-b) pontjai szerint a következő esetekben 
támaszkodhat: 

„a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 
és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy 
építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy 
milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.” 

 
k) Hiánypótlás lehetősége:  

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét  
 
m) Ajánlattételi határidő: 2015 év május hó 4. nap 11:00   
 
n) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Kengyel Község Polgármesteri Hivatal, polgármester titkársága 
5083 Kengyel, Szabadság út 10.   
Az ajánlatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 és 15:00 óra, pénteki napon 9:00 és 12:00 óra 
között, az ajánlattételi határidő napján 9:00 órától 11:00 óráig lehet benyújtani. 

 
o) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 

p) Az ajánlat felbontásának helye és ideje: 
Kengyel Község Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem 
5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
Ideje: 2015 év május hó 4. nap 11:00   
 
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak.  
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q) Az eljárásban az ajánlatkérő a tárgyalás lehetőségét nem biztosítja.  
 
r) Eredményhirdetés időpontja: Az ajánlatkérő eredményhirdetési értekezletet nem tart. 

Az eljárás eredményét az Összegzés az ajánlatok elbírálásáról c. dokumentum 
elkészítésével és az ajánlattevőknek történő megküldésével hirdeti ki.   

 
s) A szerződéskötés tervezett időpontja:  az írásbeli összegezés megküldése napját követő 

tíz napos időtartamot követő első munkanapon, 10:00 óra. 
 
t)      Egyéb 

1.) Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséhez ajánlati dokumentációt biztosít az 
ajánlattevők számára. A dokumentáció a jelen Eljárást megindító felhívásból és 
annak alábbi mellékleteiből áll:   

 1. sz. melléklet Irat és nyilatkozat minták  
 2. sz. melléklet Szerződéses feltételek 
 2.)  Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés és az 58. § (3) bekezdése 

alapján tett nyilatkozatot.  
3.)  Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerint. 

Ezt a nyilatkozatot is a felolvasó lap tartalmazza. 
4.)  Ajánlattevőnek ajánlati árát, az ellenszolgáltatás összegét (1. és 2. résszempont) a 

felolvasólapon kell megadni nettó értékben. Az ajánlattétel pénzneme Ft (HUF). Az 
ajánlati árnak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott valamennyi feladat és 
felhasznált eszköz anyag és ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően 
semmilyen jogcímen nem jogosult az Ajánlattevő az Ajánlatkérőtől további díj- vagy 
költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt 
semmilyen költség elszámolására nem jogosult.  

 A kötbér mértékét két tizedes jegy pontossággal kell meghatározni, akkor is, ha a 
második tizedes jegy esetleg nulla (Pld.: 20,40 %) 

5.)  Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a 
szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelöli.  

6.)  Az alkalmassági feltételek igazolása esetén a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdések 
alkalmazandóak. 

7.)  Ajánlattevőknek, 10 % feletti alvállalkozóiknak és az erőforrást nyújtó 
szervezeteknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell, hogy az aktuális cégállapotot 
bemutató, az illetékes cégbíróság vagy az KIM Céginformációs és az Elektronikus 
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi szervezet 
adatbázisából letölthető cégkivonat adatai a valósának megfelelőek és azok az 
ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatják. 

8.)  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) eredeti vagy 
másolati aláírási címpéldányát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy 
írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. A meghatalmazásnak cégszerűen aláírtnak 
és közhitelesnek kell lennie. (közjegyző által hitelesített, vagy két tanú által is aláírt 
meghatalmazás) 

9.) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előírja, hogy az 
ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, az egészség-
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védelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, 
hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munka-feltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelni.   

 A Kbt. 54. §-ának előírásaira hivatkozva közöljük, hogy a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a részvételre 
jelentkezőknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az 
alábbi illetékes hatóságok adnak tájékoztatást: 
 
Adózás: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 
Környezetvédelem: 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100 
Fax: 1/2249-262 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Egészségvédelem: 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefonszám: 06-1-476-1100 
Központi faxszám: 06-1-476-1390 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
tel.: 06-1-795-54-78 
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
 
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
1094 Budapest, Páva u. 6. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,  
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 
Budapesti Bányakapitányság  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
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10.) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltak szerint a 

részvétel jogának fenntartását. 
11.)  Az ajánlatot az ajánlattevőknek a Kbt. 61. § szerint 1 eredeti példányban lezárt 

csomagolásban kell benyújtani, Az ajánlatot oldalszámozással és tartalomjegyzékkel 
kell ellátni. Az ajánlatot tartalmazó sérülésmentes, zárt csomagon fel kell tüntetni a 
következő feliratot: „Étkeztetési szolgáltatások beszerzése – Szociális 
intézményben” és „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”  

 Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 
ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. 
Az ajánlatban lévő ajánlatevői, alvállalkozói, kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezetek nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia a cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya szerint.    
Az ajánlatot az ajánlattevőknek teljes terjedelemben, elektronikus formában 
(elektronikus adathordozón CD vagy DVD) pdf. kiterjesztésben, valamint az 
ajánlatkérési dokumentáció részét képező árazott költségvetést xls. kiterjesztésben is 
be kell nyújtani 1 példányban. 
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a 
fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben 
megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. 

12.) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontok magyarországi, helyi idők. 
13.)  Ajánlattevő az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségeit maga viseli és azt 

ajánlatkérő semmilyen formában nem téríti meg. 
14.)  Az ajánlattevőknek az ajánlatukban be kell nyújtaniuk  
 - az egy heti időtartamra vonatkozó, napi háromszori étkezésre vonatkozó 

mintaétrendet. 
 - cégszerűen aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertességük esetén a 

szolgáltatást a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően teljesítik. 
 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a benyújtott 

szakmai ajánlat - különös tekintettel a mintaétlapok - nem felelnek meg a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek, különös tekintettel a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet, a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a 62/2011. (VII. 
10.) VM rendelet, a 2073/2005/EK bizottsági rendelet, az EURÓPAI TANÁCS 
852/2004/EK rendelet, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásainak, az az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezheti. 

15.)  Amennyiben az ajánlattételi felhívás és dokumentációban foglaltak között eltérés 
van, úgy az ajánlattételi felhívásban foglaltak irányadók. 

16.)  Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. Az ajánlatkérő a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban biztosítékot (teljesítési, illetőleg jóteljesítési biztosítékot) 
nem köt ki.   

17.) Az ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a Kbt. 24. § (3) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenségi nyilatkozatát és cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a 
Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 3. § alapján átlátható szervezetnek 
minősül és az által a teljesítésbe bevont alvállalkozók és kapacitást nyújtó 
szervezetek is ilyen szervezetnek minősülnek. 

18.) Ellenőrzés tűrése: az ajánlattevőnek az ajánlatban kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy 
megértette, elfogadta és nyertessége esetén vállalja, hogy az ajánlatkérő a hatályos 
egészségügyi és munkaügyi előírásokra tekintettel ellenőrzést végezhet, vagy 
végeztethet a megfelelő szakhatóságokkal ajánlattevő telephelyén, ajánlattevő 
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költségére. Továbbá nyilatkoznia kell, hogy elfogadja azon kikötést, mely szerint 
ajánlatkérő szúrópróbaszerűen további vizsgálat céljából mintát vesz/vehet a 
leszállított élelmiszerekből ajánlattevő költségére. 

19.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérő a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait 
alkalmazza. 

 
u) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. április 17. 



2. Melléklet a ___/2015.(___) Kt. határozathoz 
Szerződéses feltételek 

 
„Étkeztetési szolgáltatás biztosítása”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 

1. Megbízó 
 Név:   Kengyel Községi Önkormányzat 
 Cím:   5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
 Képviseli (címzett):   Nagy Szilárd polgármester 
 Telefon:    + 36 56 583-400 
 Telefax:   + 36 56 583-409 
 E-mail:    hivatal@kengyel.hu  

2. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés   
3. A szerződés időtartama: 2015. július 1-től 2016. december 31-ig    
4. A beszerzés tárgya, mennyisége és kapcsolódó adatok 

Kengyel Községi Önkormányzat által fenntartott Kengyeli Egyesesített Szociális Intézményben lakók 
étkeztetésének biztosítása és házhoz menő szociális étkeztetés megvalósítása. 
1. Napi háromszori étkezés biztosítása a Szociális Intézményben bentlakó 23 fő részére a hét minden napján.  
 20 normál és 3 diétás (szénhidrátszegény)  
2. Házhoz menő szociális étkeztetés – munkanapokon 47 fő részére,  
             Munkaszüneti napon 8 – 14 fő részére  
 
A létszám adatok 20 %-al növekedhetnek a szerződés időtartam alatt.  
   
Az élelmiszer kiszállítását a Kengyeli Egyesesített Szociális Intézményben (5083 Kengyel, Kossuth út 81-83.) 
kell teljesíteni.  
Adagonkénti kiszerelés nem követelmény.  Az étel kiszállítása nagy hőtárolós edényben  történjen, a tálalás a 
helyszínen, a Szociális Intézmény munkatársai végzik el.   
A csere hőtárolós edényt a megrendelő biztosítja. 
Különleges követelmény:  
Ünnepnapon  az ünnepekhez kapcsolódó menü  (pl. karácsony , töltött káposzta , bejgli) 

5. Teljesítés helye, módja: Kengyel község   
 Kengyel község   

Kengyeli Egyesesített Szociális Intézményben (5083 Kengyel, Kossuth út 81-83.).  
Az ételek kiszállítási időpontja:  
A reggeli: 7 óra ± 15 perc 
Az ebéd: 1/2 12 óra ± 15 perc 
A vacsora: 1/2 16 óra ± 15 perc 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
  A Megrendelő előleget nem biztosít. A Megrendelő az ellenértéket utólag, az igazolt teljesítést követően 

átutalással, havi rendszerességgel, a Kbt. 130. § (1) bekezdése és a szerződésben foglaltaknak megfelelően 
teljesíti. A számla benyújtásával kapcsolatban a megrendelő felhívja a t. Vállalkozó figyelmét az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra. 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 Nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem, illetőleg a hibás teljesítés minden naptári napja 

után a késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének - a vállalkozó megajánlása 
szerint, de legalább - 10 %-át köteles fizeti kötbérként a Megrendelőnek. A kötbér összegét a Megrendelő a 
kifizetésre kerülő számlaösszegből közvetlenül levonhatja.   
A szerződés az ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén, a meghiúsulási kötbér mértéke a 
szerződés szerinti ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, melyet a Ajánlattevő köteles a Ajánlatkérő 
számlájára átutalni.   

8.   Minőségi követelmények 
A az élelmiszerek minőségének (tápanyag összetétel, kiszabat, változatosság) a szerződés teljesítés teljes 
időtartama alatt meg kell felelnie a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, különös tekintettel a 37/2014. (IV. 
30.) EMMI rendelet, a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a 62/2011. (VII. 10.) VM 
rendelet, a 2073/2005/EK bizottsági rendelet, az EURÓPAI TANÁCS 852/2004/EK rendelet, a 37/2014. (IV.30.) 
EMMI rendelet előírásainak. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat szerződést kötött a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-vel az elmúlt évben a 
templomkertben lévő artézi kút felújítására, újra használhatóvá tételére. 
A kút felújítása megtörtént, viszont a kifolyó vizet el kell vezetni, a környéket parkosítani kell, a kutat dísz kútfejjel 
kellene ellátni, és térburkolattal a környezetét lefedni. A kút környékére padokat helyeznénk el. Valamint 
szeretnénk megvilágítani is, ehhez pedig az elektromos áramot is biztosítani kell. 
Árajánlatokat kértünk, amelyre a VIKUV Zrt-től érkezett a legkedvezőbb ajánlat,  nettó  6,8 millió forint 
összegben. 
Valójában nettó 6,4 millió forintról van szó, hiszen a kútfej cseréje miatt az előző szerződésből 400.000 Ft-tal 
csökken a költségünk. 
A  teljes beruházás költsége nettó 21,4 millió forint,  amelyet 400.000 Ft-os havi törlesztéssel  teljesítenénk. 
A teljes beruházás május 1-én elkészül, a lakosság részére átadásra kerül. 
Kérem a határozati javaslat megtárgyalását, és elfogadását. 

 
Kengyel, 2015. április 16. 
                                                                                 Nagy Szilárd 
                                                                                polgármester 

_____/2015.(____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
A B-3 kat. számú artézi kút környékének parkosításáról, dísz kútfej kialakításáról, térburkolásról szóló 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a B-3 kat. számú artézi kút  környékének parkosítása, dísz 
kútfej kialakítása , térburkolása, vízelvezetés kialakítása, elektromos áram lekötése munkálatok elvégzésével  a 
VIKUV  Vízkutató és Fúró Zrt-t bízza meg a benyújtott árajánlat alapján. 
A munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződést köt a Zrt-vel, amely szerződés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
A  vállalkozási díjat a képviselő-testület a mindenkori költségvetésből biztosítja. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. VIKUV Víztkutató és Fúró Zrt. 
4. Irattár 




