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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  
Azonosító kód____________________  
Építési beruházás  
Árubeszerzés  
Szolgáltatás x 
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  



Hivatalos név: OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.  
Postai cím: Bajza u. 32.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1062  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Tichi László ügyvezető igazgató  
Telefon: +36 1 411 3090  
E-mail: tichi.laszlo@omszinonprofitkft.hu  
Fax: +36 1 266 3419  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omszinonprofitkft.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): -  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2.) Az ajánlatkérő típusa  
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet x 
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Általános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
xSzociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidő, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
xOktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
xEgyéb (nevezze meg): oktatási intézmények fenntartása  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  



Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Repülőtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötői tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Vállalkozási szerződés  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési 
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 
közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a)  
Építési beruházás  
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
b)  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
c)  
xSzolgáltatás  
Szolgáltatási kategória 17  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye  
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.)  
NUTS-kód HU101  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  



Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevővel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  
VAGY hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 
pénznem):  
-  
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
-  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Az OMSZI Nonprofit Kft. fenntartásában működő Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola közétkeztetési feladatainak ellátása az iskolai szorgalmi időszakban és ehhez 
kapcsolódóan az ételhulladék elszállítása.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy: 55322000-3   

További tárgyak: 55321000-6 
55521100-9 
55523100-3 
55524000-9 

 
 

II.1.7)  
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.8.)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Szorgalmi időszakonként 1473 (+20% eltéréssel) menzás adag (csak ebéd), továbbá 37716 
(+20 % eltéréssel) napközis adag (reggeli, ebéd és uzsonna). 
3 × -i étkezést kell biztosítani, 
Reggeli: 2 dl meleg ital, péksütemény 1 db vagy kenyérféle 1 nagy szelet, felvágott 2 dkg, 
Ebéd: 2 fogásos meleg ebéd, amelynek mennyisége 3 dl leves, főzelék 3 dl, feltét 1 db, vagy 
húsféle 2 szelet körettel, savanyúság 5 dkg 
Uzsonna: 1 nagy szelet kenyér felvágott 2 dkg, vagy 1 db péksütemény, vagy 1 db joghurt, 
vagy gyümölcs  
II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
-  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  



hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés 2010/09/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési biztosíték a 
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
formában, azaz az ajánlattevő választása szerint az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként 
szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Ajánlatkérő számlaszáma, számlavezető pénzintézete: MÁK 10032000-00287577-00000017 
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítési biztosítékot bankgarancia biztosításával vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, akkor az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a 
teljesítési biztosítékot nyújtó pénzintézet(ek) vagy biztosító társaság(ok) 
szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza azt, hogy a pénzintézet vagy a biztosító társaság az 
ajánlattevő részére, annak nyertessége esetére a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek megfelelő teljesítési biztosítékot fog 
nyújtani. Amennyiben az ajánlattevő a teljesítési biztosítékot az ajánlatkérőként szerződő fél 
bankszámlájára történő befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy erről az ajánlatban nyilatkoznia 
kell.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is 
figyelemmel, az igazolt teljesítést (részteljesítést) követően hetente, a megrendelők és 
szállítólevelek alapján kiállított számla ellenében 8 napon belül átutalással teljesíti. Az 
ajánlatkérő előleget nem ad. A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a dokumentáció 
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
Közös ajánlattevő nyertesek esetében az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében közös 
gazdasági társaság alapítását nem követeli meg.  
III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha 
igen, a különleges feltételek meghatározása  
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 



- Magyar Élelmiszerkönyv (Hivatalos Értesítő 2009. évi 3. számában megjelent FVM 
közlemény), 
- 9/1985. (X.23.)EüM-BkM rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi 
szabályokról, 
- 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés 
keretében történő élelmiszer-előállítás és - forgalmazás feltételeiről, 
- 19/2004. (II.26.) FVM-SzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről, 
- 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek 
előállításának feltételeiről, 
- 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és 
forgalombahozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről. 
- 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Kizáró okok: 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki vagy akinek az alvállalkozója vagy 
akinek a Kbt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szervezete a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésének a hatálya alá tartozik. 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki vagy akinek a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy akinek a 
Kbt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szervezete a Kbt. 62. § (1) bekezdésének 
hatálya alá tartozik. 
Igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szervezetnek 
- a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint - az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik 
a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá. 
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
P1. Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlattételi felhívás feladásának napját 
megelőző három legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámoló egyszerű másolati példányának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése 
szerinti ország joga előírja közzétételét) [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont] 
P2. Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlattételi felhívás feladásának napját 
megelőző három legutolsó lezárt üzleti év teljes nettó (áfa nélkül számított) forgalmáról, 
valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából, azaz közétkeztetési tevékenységből 
származó nettó (áfa nélkül számított) forgalmáról tett nyilatkozattal, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a 
forgalmi adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont]. 
Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasságát a Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése szerinti erőforrást felajánló szervezet 



bevonásával kívánja igazolni, akkor a Kbt.-ben megkövetelt nyilatkozatokon kívül csatolnia 
kell azon alkalmassági szempont tekintetében előírt igazolást vagy nyilatkozatot, amelyre 
vonatkozóan az erőforrását felajánlja. 
A Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés b)-c) 
pontja szerinti körülmény, kivéve ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a 
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 
A Kbt. 65. § (3) bekezdése értelmében igazolni szükséges azt is, hogy a szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A rendelkezésre állás 
igazolása e körben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének a) pontja értelmében az erőforrást nyújtó 
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás 
feladásának napját megelőző három legutolsó lezárt üzleti évből legalább kettőben negatív 
volt. 
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes forgalma (közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevő összesített teljes forgalma) az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 
három legutolsó lezárt üzleti évben, a három év matematikai átlagában nem éri el a nettó 20 
millió forintot, vagy ha a közbeszerzés tárgyából, azaz közétkeztetési tevékenységből 
származó forgalma (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő összesített közbeszerzés 
tárgy szerinti forgalma) az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három legutolsó 
lezárt üzleti évben, a három év matematikai átlagában nem éri el a nettó 15 millió forintot. 
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az ajánlatkérő nem vizsgálja.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága igazolható: 
M1) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző három évben teljesített legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a 
szolgáltatás tárgyának leírása, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi 
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, valamint a szerződést kötő másik fél kapcsolattartó 
személye nevének és elérhetőségének megjelölésével) [Kbt. 67. § (3) bekezdés a)]. 
Amennyiben a szolgáltatást a Kbt. 68. § (1) bekezdésének a) pontja szerint kell igazolni, 
akkor a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referenciaigazolásnak kell 
hiánytalanul tartalmaznia a fenti tartalmi elemeket a kapcsolattartó személy nevének és 
elérhetőségének kivételével. 
M/2. a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával [Kbt. 67. § (3) bekezdés 
f)]. 
Amennyiben az ajánlattevő a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a Kbt. 65. §-ának (3) 
bekezdése alapján erőforrást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni, akkor a Kbt.-ben 
megkövetelt nyilatkozatokon kívül csatolnia kell azon alkalmassági szempont tekintetében 
előírt igazolást vagy nyilatkozatot, amelyre vonatkozóan az erőforrását felajánlja. 
A Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) 
és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet 
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 
A Kbt. 65. § (3) bekezdése értelmében igazolni szükséges azt is, hogy a szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi 
befolyás áll fenn, a rendelkezésre állás igazolása a Kbt. 65. § (4) bekezdésének a) pontja 



értelmében az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának 
benyújtásával történik.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlatkérő az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságát valamennyi 
alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében együttesen vizsgálja. 
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő) műszaki, illetve szakmai 
szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az alábbi feltételek egyike fennáll: 
M1) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem 
rendelkezik összesen legalább 2 (kettő) db az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 
három évben teljesített referenciamunkával, melyeknek tárgya közétkeztetési szolgáltatás 
volt. 
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő) és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem 
rendelkezik HACCP vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, vagy a 
minőségbiztosítás érdekében tett azzal egyenértékű intézkedések leírásával.  
III.2.4) Fenntartott szerződések  
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen  
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)  
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli x 
Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos  
IV.2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x 
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  
Szempont Súlyszám 

IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
-  
IV.3.2)  
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  



Igen válasz esetén  
Előzetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap )  
Időpont: 10.00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000,-  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérőnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00287577-00000017 számú bankszámlájára való átutalással kell megfizetni. A 
dokumentáció ellenértéke az Áfa összegét is tartalmazza.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap) Időpont: 10.00  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
HU  
Egyéb: -  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap)  
Időpont: 10.00  
Helyszín : OMSZI Nonprofit Kft., 1062 Budapest, Bajza u. 32. II. emelet 23 szoba  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek jelen lehetnek.  
 
V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
-  
V.2)  
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot:  
-  
V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
2010. augusztus 10., 15 óra  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  



Az írásbeli összegezés megküldésének napját, azaz az eredményhirdetést követő 21. nap, 
amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanap 10 órai kezdettel.  
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
-  
V.3.4.1)  
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben) igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  
A dokumentáció az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától az 
ajánlattételi határidő lejártáig minden munkanapon, 10.00 órától 14.00 óráig, az ajánlattételi 
határidő lejárta napján 9.00 órától 10.00 óráig vehető át. A dokumentáció az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt címen személyesen vehető át, illetve a dokumentáció megküldésére 
vonatkozó írásbeli kérelmet az ajánlattételi felhívásban megjelölt postai címre, faxszámra, 
lehet megküldeni. (Az írásbeli kérelemmel együtt az átutalást igazoló irat másolatát is meg 
kell küldeni.)  
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa:  
-  
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot:  
-  
V.6)  
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbb(ak)-e? igen  
V.7) Egyéb információk:  
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában meghatározott körben lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 
2) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 
- annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az ajánlat és az annak részét képező nyilatkozatok 
aláírásának cégszerűségét ellenőrizni tudja, az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő részére 
erőforrást nyújtó szervezet tekintetében az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 
harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, az ajánlatot vagy annak részét képező bármely 
nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. 
törvény szerinti aláírási mintáit, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást; 
- a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatot. 
- a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a-c) pontjai szerinti nyilatkozatokat, azaz az ajánlatban meg 
kell jelölni: 
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, 
- az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá 
- az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet. 
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy 



szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az 
ajánlathoz. A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása - ajánlati adatlap 
(felolvasólap) kivételével - nem kötelező. 
Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció részét képező ajánlati adatlapot (felolvasólapot) 
megfelelően kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. Az ajánlat első oldalain csatolt felolvasólapon 
kérjük feltüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért ellenszolgáltatás összegét. 
A Kbt. 20. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. vagy a jelen ajánlattételi 
felhívás által előírt igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Az előírt 
nyilatkozatokat azonban kizárólag eredeti formában vagy hiteles másolatban lehet benyújtani. 
3) Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti - 3 másolat), cégszerűen (vagy szabályszerű 
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, 1 db lezárt csomagolásban, 
folyamatos lapszámozással ellátva kell benyújtani az ajánlattételi felhívás I.1) pontjában 
megjelölt helyen (OMSZI Nonprofit Kft., 1062 Budapest, Bajza u. 32., II emelet 23. szoba). 
A csomagolásra rá kell írni: „étkeztetési szolgáltatás, ajánlat”, valamint azt, hogy „Felbontani 
kizárólag az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.” Az ajánlatok 
példányait növekvő sorrendben 1-4-ig, megfelelő sorszámmal kell ellátni. Az első eredeti 
példányra rá kell írni: „eredeti”, a többi fedlapjára pedig „másolat”. Amennyiben az egyes 
példányok eltérnek egymástól, az első, eredeti példányt kell irányadónak tekinteni. 
Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Az ajánlathoz kötelező 
tartalomjegyzéket mellékelni. 
4) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat 
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
5) Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
6) Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a megkötésre kerülő szerződésben a közös 
ajánlattevők egymás szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak a 
Megrendelővel szemben. 
7) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontja 
alkalmazása esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített személlyel 
(szervezettel) köt szerződést. 
8) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. §-ának (3) és (4) bekezdésére. 
9) Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordítással együtt köteles 
becsatolni. 
10) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 251. §-ának (3) bekezdésében 
foglalt törvényi felhatalmazás alapján a jelen eljárásban - a Kbt. 55. §-ának (3)-(4) 
bekezdésében, 72. §-ában, valamint 92/A. §-ában foglaltak kivételével - megfelelően 
alkalmazni fogja a Kbt. 2-3. Címének a Kbt. 250. § (3) bekezdésében fel nem sorolt és az 
egyszerű eljárásokra is irányadó szabályait, figyelemmel a Kbt. 240-251. § közötti eltérésekre 
is. 
11) Az eredményhirdetés helyszíne megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével. 
12) Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 253. §-a 
alapján fenntartja azon ajánlattevők részére, amelyeknek a legutolsó lezárt üzleti évben és az 
azt követő üzleti év ajánlattételi határidőt megelőző 15. napjáig tartó időszakában elért nettó 
árbevétele egyik időszakban sem éri el az 1 milliárd forintot. Az ajánlatkérő az ajánlattevők 
legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételét a pénzügyi alkalmasság igazolására becsatolandó 



számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló alapján vizsgálja, ugyanakkor az 
ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell, hogy a legutolsó lezárt üzleti év 
fordulónapja és az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 15. nap közötti időszakban 
a nettó árbevételük meghaladta-e az 1 milliárd forintot. 
13) A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötéséig a szerződéstervezetben 
foglaltaknak mindenben megfelelő teljesítési biztosítékot nyújtani, amely a szerződéskötés 
feltétele, amelynek elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek alapján 
jogosult a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel megkötni. 
14) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, azonban az Ajánlattevők számára biztosítja a 
teljesítés helyszínének megtekintését, előre - a felhívás I.1. pontjában megadott 
kapcsolattartási helyen - egyeztetett időpontban. 
15) Az ajánlatkérő előírja, hogy a szolgáltatni kívánt élelmiszereknek a Magyar 
Élelmiszerkönyvben foglalt vagy azzal egyenértékű előírásoknak megfelelő megjelöléssel kell 
rendelkezniük. Az ajánlatkérő köteles az ajánlatban nyilatkozni, hogy a szolgáltatni kívánt 
élelmiszerek a Magyar Élelmiszerkönyvben foglalt vagy azzal egyenértékű előírásoknak 
megfelelő megjelöléssel rendelkeznek. 
16) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatokat a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek egy napi 
ételadag (reggeli, ebéd és uzsonna együttesen) árára kell ajánlatot tenniük, mely tartalmazza a 
nyersanyagnormát, a szállítást, az ételszállító edény használatát, a rezsi költségeket, az 
ételhulladék elszállításának költségét, valamint minden egyéb díjat és költséget, mely a 
beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtásához szükséges. Az ajánlatkérő a bírálat során 
a nettó (áfa nélkül számított) ajánlati árakat hasonlítja össze. A megajánlott ajánlati áron felül 
az ajánlattevő egyéb díjra, költségtérítésre nem tarthat igényt. 
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi mennyiségű forrás áll 
rendelkezésre a beszerzés megvalósítására: nettó (áfa nélkül számított) 450,- Ft/adag (reggeli, 
ebéd és uzsonna együttesen). 
17) Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell az ajánlattevő szándéknyilatkozatát arról, 
hogy nyertessége esetén a beszerzés tárgyára (közétkeztetés) vonatkozó felelősségbiztosítási 
szerződést fog kötni. Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik a beszerzés tárgyára 
(közétkeztetés) vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel, akkor az ajánlatban erről kell 
nyilatkozni, de az ezt igazoló kötvényt nem kell csatolni az ajánlathoz. A biztosítási kötvény 
ajánlatkérő részére történő bemutatása ugyanakkor a szerződéskötés feltétele, amelynek 
elmulasztását ajánlatkérő visszalépésnek minősíti, és ennek alapján jogosult a szerződést a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel megkötni.  
V.8)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/30 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  



Internetcím (URL):  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
   
 


