
 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
AJÁNLATKÉRÉS 

Közétkeztetési tevékenység elvégzésére 
 

I. Ajánlatkérő: 
 

Neve: Gárdony Város Önkormányzat 
Címe: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 
Képviselője: Tóth István polgármester 
Telefon/fax: +3622570100 
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu 
Kapcsolattartó neve: Jankovics Zoltánné jegyző 
Telefon/fax: +3622570100 
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu 

 
II. A beszerzés tárgya:  
 

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése 
 
III. A szerződés típusának meghatározása:  
 

Vállalkozási szerződés (ingatlan és egyéb eszközök üzemeltetésével vegyes 
konstrukcióban). Az ajánlatkérő a szerződés szerinti tevékenység ellátásához 
ingatlant és az eszközöket részben – a nyertes ajánlattevő által fizetendő 
üzemeltetési díj ellenében – biztosítja a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

 
IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):  
 

2020. október 15-től (de nem korábban mint a szerződés felek általi aláírásától és a 
szükséges engedélyek rendelkezésre állásától) 2021. augusztus 31-ig terjedő 
határozott időtartam. 

 
V. A teljesítés helye: 
 

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 8., továbbá a 2483 Gárdony, Bóné Kámán u. 
14/B. szám (a Gárdonyi Géza Általános Iskola címe) és a 2483 Gárdony, Posta u. 
20. szám (a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája címe továbbá az Életfácska 
Református Óvoda címe), és 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 4. (a Gárdonyi Óvoda 
Gárdonyi Tagóvodájának a telephelye) 

 
VI. Fizetési feltételek:  
 

A Szolgáltató a közétkeztetésre vonatkozó számláját kizárólag a Megrendelő 
teljesítésigazolása alapján utólag nyújthatja be minden tárgyhónapra vonatkozóan 
egy alkalommal, külön feltüntetve benne az étkezési korcsoportokat és étkezési 
fajtákat. A teljesigazolást szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő minden 
tárgyhót követő hónap 8. napjáig köteles kiállítani. A teljesítésigazolással 
alátámasztott számla megfizetésére a Megrendelő annak kézhezvételétől számított 
15 napon belül köteles a számlán szereplő bankszámlára történő átutalással. 

 
 



VII. Alkalmassági követelmények: 
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód) 
 

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább egy fő élelmezésvezetővel, aki a 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. § (3) bekezdése alapján főiskolai szintű 
dietetikus képesítéssel, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet szerinti 
élelmezésvezető szakképesítéssel vagy államilag elismert élelmezésvezető 
szakképesítéssel rendelkezik, akit a teljesítésbe be kíván vonni, és aki vállalja, hogy 
a teljesítés során mindvégig a Szolgáltató rendelkezésére fog állni. 

 
Megkövetelt igazolási mód:  
- Az ajánlatevő által aláírva csatolandó az élelmezésvezető személyéről szóló 
nyilatkozat (dokumentáció része az erre vonatkozó nyilatkozatminta), továbbá 
- az élelmezésvezető által aláírva csatolandó a rövid szakmai önéletrajza és 
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés során mindvégig rendelkezésre fog állni; 
továbbá csatolandó a végzettségét, képzettségét igazoló bizonyítvány (oklevél) 
másolata  

 
VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja: 
 

Összességében a legelőnyösebb ajánlat az alábbi két szempont figyelembe 
vételével: 
 

a) Legalacsonyabb összegű közétkeztetési nettó ellenszolgáltatás – egy oktatási 
ellátási napra vonatkozóan – súlyszám: 70 
 
Az egy ellátási napra vonatkozó összesített ellenszolgáltatás az alábbi számítási 
módszerrel kerül meghatározásra (figyelemmel az oktatási időszakban a 
közétkeztetéssel ellátandó gyermekek/tanulók napi várható létszámára): 
 

190 fő óvodás részére a napi háromszori normál étkezés 
(tízórai/ebéd/uzsonna) összesített teljes nettó ellenértéke + 10 fő óvodás 
részére a napi háromszori diétás étkezés (tízórai/ebéd/uzsonna) összesített 
teljes nettó ellenértéke + 54 fő általános iskolai tanuló részére a napi 
háromszori normál étkezés (tízórai/ebéd/uzsonna) összesített nettó 
ellenértéke + 6 fő általános iskolai tanuló részére a napi háromszori diétás 
étkezés (tízórai/ebéd/uzsonna) összesített nettó ellenértéke + 180 fő általános 
iskolai tanuló részére normál ebéd összesített nettó ellenértéke  

 
b) Legmagasabb összegű, nyertes Ajánlattevő által Ajánlatkérő részére 
fizetendő, a szerződéstervezet 5.2. pontja szerinti nettó üzemeltetési díj egy 
hónapra vonatkozóan - súlyszám: 30 
 

Az ajánlattevő által az egy havi üzemeltetési díj megajánlásra kerülő összege 
nem lehet alacsonyabb 300.000,- Ft/ hó + áfa összegnél. Amennyiben ennél 
alacsonyabb összeg kerül megadásra az ajánlattevő által az ajánlata 
érvénytelen. 

 
Értékelés módja:  



 
Fenti, a) pontban említett legalacsonyabb összegű közétkeztetési nettó ellenszolgáltatás – egy 
oktatási ellátási napra vonatkozóan: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati 
ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70 
 
Fenti, b) pontban említett legmagasabb összegű, nyertes Ajánlattevő által Ajánlatkérő részére 
fizetendő, a szerződéstervezet 5.2. pontja szerinti nettó üzemeltetési díj egy hónapra 
vonatkozóan: (vizsgált ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/ legmagasabb ajánlat ajánlati 
ára)*10*30 
 
A fenti képletekkel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra és összeadásra.  
 
Csak az érvényes ajánlatok kerülnek értékelésre a fenti számítási módszerrel az ajánlatkérő 
által. 

  
IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizá-
rása: 
 

Az ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körűen biztosítja minden ajánlattevő részére egy 
alkalommal azzal, hogy ez alól a verseny tisztsasága érdekében kivételt képez az az 
eset, amennyiben az eredetileg benyújtott ajánlat nem vagy nem teljes körűen, 
illetve nem a jelen felhívásnak megfelelően tartalmazza az ajánlati árakat. 
Ugyanakkor az ajánlati árakon kívüli egyéb szempontból (pl. cégszerű aláírás 
hibája stb. miatt) a felolvasólap is érvényessé tehető hiánypótlás keretében.   

 
X. Ajánlattételi határidő:  
 

2020. szeptember 7. napja 10.00 óra 
 
XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:  
 

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. (Gárdonyi Polgármesteri Hivatal - jegyzői 
titkárság (munkaidőben)) 

 
XII. Az ajánlattétel nyelve:  
 

magyar 
 
 
XIII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megne-
vezése: 
 

Felbontás helye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. (Gárdonyi Polgármesteri 
Hivatal),  
Bontás időpontja: 2020. szeptember 7. napja 10.00 óra  
Bontáson részvételre jogosultak: Az ajánlattevők két-két képviselője, továbbá az 
ajánlatkérő munkatársai, esetleges teljesítési segédei.  

  
XIV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánla-
tokat tárgyalás nélkül bírálja el:  



 
Az ajánlatok elbírálására tárgyalás tartása nélkül kerül sor. 

 
XV. A szerződéskötés tervezett időpontja:  
 

2020. október 15. napja 
 
XVI. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e?  
 

Nem 
 
XVII. Rész ajánlattétel megengedett-e? 
 

Nem 
 
XVIII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött?  
 

Nem 
 
XIX. A dokumentáció rendelkezésének módja: 
 

Az ajánlatkérő a jelen felhívásban és a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetben meghatároz minden, az ajánlattétel és az elbírálás 
szempontjából lényeges feltételt, melyre tekintettel a dokumentáció kizárólag a 
szerződésestervezet, a benyújtandó iratok jegyzékét és nyilatkozatmintákat 
tartalmaz. Ezen dokumentáció a jelen felhívással egyidejűleg kerül megküldésre az 
ajánlattételre felhívott gazdálkodók részére. 
 

XX. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: 
 

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon pedig az alábbi 
szövegrészt feltüntetni: „Közétkeztetési szolgáltatás – az ajánlattételi határidő 
letelte előtt nem bontható fel” 
 

- A közétkeztetés ajánlati árait egy adagonként, nettó forint  áfa bontásban kéri 
az ajánlatkérő megadni az ajánlattevőktől akként, hogy  
 

o az általános iskolások tekintetében külön-külön kerüljön feltüntetésre a 
normál és a diétás étrend tekintetében is a tízórai, az ebéd és az uzsonna nettó 
egységára is (tehát egy főre eső nettó adag árakat kér az ajánlatkérő megadni 
– összesen tehát 6 egységárat) 

o az óvodás gyermekek tekintetében külön-külön kerüljön feltüntetésre a 
normál és a diétás étrend tekintetében is a tízórai, az ebéd és az uzsonna nettó 
egységára is (tehát egy főre eső nettó adag árakat kér az ajánlatkérő megadni 
– összesen tehát 6 egységárat) 

 
- A szerződéstervezet 5.2. pontja szerinti üzemeltetési díjat nettó Ft/hó + áfa 

bontásban kéri az ajánlatkérő megadni az ajánlattevőktől 
 
 
XXI. Egyéb információk: 



 
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a beszerzési eljárásban való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget Ajánlattevő köteles viselni. A jelen 
beszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől 
függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen 
követelésnek nincs helye. 
 
Az ajánlattétel során minden adatot, mely az érvényesség megítéléshez szükséges 
nettó forintban (HUF) kell megadni. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során 
diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező 
szakember tervezhet, továbbá diétás étel készítését diétás szakács szakmai 
képesítéssel rendelkező személy köteles végezni, vagy dietetikus szakképesítéssel 
rendelkező szakember köteles felügyelni (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. § 
(5)-(6) bekezdése). 
 
A szerződés aláírásának további feltétele a szerződéstervezet 7.4. pontja szerinti 
felelősségbiztosítás megléte a nyertes ajánlattevő részéről. 
 
Ajánlatot kizárólag az ajánlattételre felhívott szereplők tehetnek azzal, hogy az 
ajánlattétel során teljesítés segédet bevonhatnak (pl. nem saját alkalmazásban lévő 
élelmezésvezető).   
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a dokumentáció részét képező 
szerződést nyertessége esetén – az értelemszerű, sárgával kiemelt kiegészítésekkel 
– elfogadja, és azt az ajánlattételi határidőtől számított 60 napos ajánlati kötöttsége 
időtartama alatt aláírja. 
 
Az ajánlattevő az ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat 
köteles csatolni (minta nyilatkozatok a dokumentációban találhatók): 
 

 Felolvasólapot, melynek tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, 
székhelyét, kapcsolatartójának nevét és elérhetőségeit (telefonszám, 
e-mail cím), az általa a közétkeztetésért kért ellenszolgáltatás 
összegét, és a szerződéstervezet 5.2. pontja szerinti, üzemeltetésért 
kínált ellenszolgáltatás összegét a jelen felhívás XX. pontjában 
meghatározott bontásban – eredetiben, cégszerűen aláírva 

 Nyilatkozat szakemberről (élelmezésvezetőről), feltüntetve benne 
az élelmezésvezető nevét, iskolai végzettségét - eredetiben, 
cégszerűen aláírva 

 Élelmezésvezető által aláírt szakmai önéletrajz, nyilatkozat a 
rendelkezésre állásáról – eredetiben, élelmezésvezető által aláírva 

 Élelmezésvezető végzettségét/képzettségét igazoló 
bizonyítványának a másolatát  

 nyilatkozat az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet 
elfogadásáról, továbbá az ajánlattételi határidőtől kezdődő 60 napos 
ajánlati kötöttség elfogadásáról - eredetiben, cégszerűen aláírva 

 átláthatósági nyilatkozatot - eredetiben, cégszerűen aláírva 
 ajánlattevő képviseletében eljáró személy aláírási címpéldányának 

(aláírás-mintájának) a másolatát. 



 
 

Az ajánlattevő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen eljárást teljes egészében és 
indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, a jelen felhívást visszavonja, a 
szerződés aláírását indokolás nélkül megtagadja, továbbá arra is, hogy az eljárás 
nyertesének esetleges visszalépése esetén a második legjobb ajánlatot adó 
ajánlattevővel kössön szerződést. Fenti esetekben az ajánlattevők semminemű 
igénnyel nem léphetnek fel az ajánlatkérővel szemben. 

 
XXII. Érvénytelen az ajánlat: 
 

- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, 
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek hiánypótlást 

követően sem felel meg, 
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek, 
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkal-

massági követelményeknek, 
- az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a 

Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt, 
- az ajánlattevő nem fogadja el maradéktalanul a jelen felhívásban és/vagy a 

mellékeltét képező szerződéstervezetben foglaltakat, illetve egyéb fenntartást 
tesz az ajánlatában 

- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabá-
lyokban meghatározott feltételeknek. 

- az ajánlatot nem erre jogosult írta alá (pl. az aláíró nem rendelkezik önálló 
cégjegyzési joggal) 

 
XXIII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, 
címe: 

 
Gárdony Város Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság) - 2483 
Gárdony, Szabadság u. 20-22. (tovább információ, kiegészítő tájékoztatás 
ajánlatkérőtől a fenti címen legkésőbb 2020. szeptember 1-jén 12:00 óráig írásban 
kérhető, melyet a kérdés feltevője személyének megadása nélkül a válasszal együtt 
valamennyi ajánlattételre felhívott részére egyidejűleg megküld az ajánlatkérő)   

 
XXIV. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

 
2020. augusztus 24. 

 
 
Dátum: ..............................................  

 
 

aláírás 


