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Beszerzési eljárás dokumentumai 
 

„közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” 
 

tárgyú beszerzési eljárásban



 
Iratjegyzék 

 
Az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzéke: 
 
 

1. Felolvasólap, melynek tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, kapcsolatartójának 
nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), az általa kért ellenszolgáltatás összegét a 
jelen felhívás XX. pontjában meghatározott bontásban – eredetiben, cégszerűen aláírva 

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

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

4. Élelmezésvezető végzettségét/képzettségét igazoló bizonyítványának a másolata  
5. Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról, továbbá az 

ajánlattételi határidőtől kezdődő 60 napos ajánlati kötöttség elfogadásáról - eredetiben, 
cégszerűen aláírva 

6. Átláthatósági nyilatkozat 
7. Ajánlattevő képviseletében eljáró személy aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) a 

másolata. 
 
 
A fenti 1., 2., 3. és 5. pontban foglalt nyilatkozatok tekintetében az ajánlatkérő a könnyebb ajánlattétel 
érdekében nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. 
 
 
A szerződés aláírásának további feltétele a szerződéstervezet 7.4. pontja szerinti felelősségbiztosítás 
megléte a nyertes ajánlattevő részéről. 
 
 
 
 
 
 



FELOLVASÓLAP 
 
 

Beszerzés tárgya: Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése  
 
 
Ajánlattevő neve: ……………………………………………………. 
Ajánlattevő székhelye: ……………………………………………. 
 
Kapcsolattartó neve: …………………………………………. 
Kapcsolattartó elérhetősége: 

- Tel: ……………………………… 
- E-mail: …………………………. 

 
 

a) Ajánlattételi felhívás VIII. a) pontja szerinti közétkezetésért (egy adagért) kért nettó 
ellenszolgáltatás:  

 
Óvodai normál étkezés:  
 

- tízórai: ……………,- Ft/fő + áfa 
- ebéd: ……………,- Ft/fő + áfa 
- uzsonna: ……………,- Ft/fő + áfa 

Óvodai diétás étkezés:  
 

- tízórai: ……………,- Ft/fő + áfa 
- ebéd: ……………,- Ft/fő + áfa 
- uzsonna: ……………,- Ft/fő + áfa 

Általános iskolai normál étkezés:  
 

- tízórai: ……………,- Ft/fő + áfa 
- ebéd: ……………,- Ft/fő + áfa 
- uzsonna: ……………,- Ft/fő + áfa 

Általános iskolai diétás étkezés:  
 

- tízórai: ……………,- Ft/fő + áfa 
- ebéd: ……………,- Ft/fő + áfa 
- uzsonna: ……………,- Ft/fő + áfa 

 
 

b) Ajánlattételi felhívás VIII. b) pontja szerinti üzemeltetésért felajánlott üzemeltetési díj 
(ezen összeg nem lehet kevesebb, mint nettó 300.000,- Ft/hó + áfa): 

 
 

…………………..,- Ft/hó + áfa 
 
 
 
 
 
Kelt: ……………………., 2020. ………………….. 
 
 
 
         ………………………. 
         cégszerű aláírás 



 
Nyilatkozat szakemberről 

 
Alulírott, ………(képviselő neve)………………… mint a ………(képviselt szervezet neve, 
székhelye)………………………. képviseletére jogosult ügyvezetője ezúton nyilatkozom, 
hogy Társaságunk a Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.) 
által kiírt „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárásban – 
nyertessége esetén – a szerződés teljesítése érdekében az alábbi élelmezésvezetőt kívánja 
bevonni:  
 

- Élelmezésvezető neve: 
 
- Élelmezésvezető iskolai végzettsége:   

 
 
Kelt: ……………………., 2020. ………………….. 
 
 
 
         ………………………. 
         cégszerű aláírás 
 



Nyilatkozat ajánlattételi felhívásról és szerződéstervezetről 
 
Alulírott, ………(képviselő neve)………………… mint a ………(képviselt szervezet neve, 
székhelye)………………………. képviseletére jogosult ügyvezetője ezúton nyilatkozom, 
hogy Társaságunk a Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.) 
által kiírt „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásában és a megküldött szerződéstervezetben foglaltakat – azok gondos 
áttanulmányozását követően – maradéktalanul elfogadja, és nyertességünk esetén a 
szerződéstervezet – értelemszerű, kisárgított részeinek kitöltésén kívüli – változatlan 
tartalommal történő aláírására és a szerződés teljesítésére Társaságunk kötelezettséget vállal.  
 
Tudomással bírok arról, és jelen nyilatkozatban is rögzítem, hogy a benyújtott ajánlatunk 
alapján az ajánlati kötöttségünk az ajánlatok bontásától számított 60 napos időtartamig fennáll. 
 
Kelt: ……………………., 2020. ………………….. 
 
 
 
         ………………………. 
         cégszerű aláírás 
 
 



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (minta) 
 
 
Személyes adatok 
Név: 
Lakhely: 
Születési hely, idő: 

………………………………… 
………………………………… 
…………………………………. 

 
Végzettség, képzettség, esetleges egyéb tanulmányok 
Kezdés és befejezés (év/hó) Intézmény neve, végzettség, szak, szakirány stb. 

(adott esetben) megnevezése; igazoló okirat száma 
  
  
  
  

 
Munkahelyek, munkakörök 
 (kezdés/befejezés 

időpontja év/hó 
szerinti 
bontásban) 

Munkahely/munkáltató neve, 
címe; munkakör/beosztás 
megnevezése 

Jelenlegi:   
Korábbi (adott esetben):   

 
Szakmai tapasztalat, gyakorlat 
Kezdés és befejezés 
időpontja év/hó szerinti 
bontásban:  

Projekt megnevezése, ellátott feladatok, ténylegesen 
kifejtett tevékenység rövid ismertetése 

  
  
  
  

 
Kijelentem, hogy a(z) ……………………………. ajánlattevő nyertessége esetén ténylegesen 
rendelkezésre állok a Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadsá u. 20-22.) 
közétkeztetési szolgáltatás megrendelése tárgyú beszerzési eljárása alapján megkötésre kerülő 
szerződés teljesítése során, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely 
a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból korlátozná, akadályozná 
vagy kizárná. 
 
Kelt: ………., 2020. ………………….hó ….. napján 
 
 
        …………………………… 
        szakember aláírása 
 
 



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott ………., mint a (cégnév) ……………... (székhely: ……...) képviselője büntetőjogi és 
polgári jogi felelősségem tudatában a Gárdony Város Önkormányzat által kiírt 
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás során - nyilatkozom, 
hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. 
§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 
Kelt,……………….év……hó…..nap 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 

3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, 

az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-

külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi 

helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), 

bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződés-tervezet 


