
EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ 

NEM TARTOZÓ ELJÁRÁS 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 
Székhely/levelezési cím: 

1061 Budapest, Király u. 38. 
Kapcsolattartó 

Kelemen Krisztina intézményvezető 
Telefon:  

06-1-411-00-98 

06-1-413-66-01 

E-mail: 

intezmenyvezeto@tegosz.hu 
 

WEB: 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

www.tegosz.hu 

https://tegosz.hu/ 
 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Egyéb típus: önkormányzati intézmény 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

szociális ellátás 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Komplett meleg normál és diétás ebédmenü úgynevezett sokkolásos technológiával lehűtött, élelmiszeripari 

tárolásra alkalmas, mikrohullámú sütőben melegíthető, higiénikus, egyszer használatos, zárt, fóliával ellátott 

műanyag tálban adagonként elhelyezett formában történő előállítására és szállítására zárt hűtőláncot biztosítva 

a Terézvárosi Gondozó Szolgálat ellátottjai részére.  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

- szolgáltatás 

- közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott étkeztetés 

ellátás 

- Bp. VI. ker Terézváros 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Beszerzés megvalósítása  ☒ 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása ☐ 

Keretmegállapodás megkötése ☐ 



II.1.4) A szerződés meghatározása/tárgya 

Komplett meleg normál és diétás ebédmenü úgynevezett sokkolásos technológiával lehűtött, élelmiszeripari 

tárolásra alkalmas, mikrohullámú sütőben melegíthető, higiénikus, egyszer használatos, zárt, fóliával ellátott 

műanyag tálban adagonként elhelyezett formában történő előállítására és szállítására zárt hűtőláncot biztosítva 

a Terézvárosi Gondozó Szolgálat ellátottjai részére. A nappali ellátásban részt vevők, illetve a tálaló-melegítő 

konyha számára a meleg normál étkezés esetében kétféle úgynevezett „A” és „B” menü közötti választás 

lehetőségét kell biztosítani. 

 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
55.52.00.00 -1 

••••-•  ••••-• 

További tárgy(ak) 55.52.12.00 -0 
••••-•  ••••-• 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel  

igen ☐ nem ☒ 
 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok 

igen ☐ nem ☒ 
 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A napi adagszám hétköznap 250 adag, hétvégén 170 adag, amelyektől a tényleges étkezési létszámban a 

mindenkori konkrét igényektől függően – 30% eltérés lehetséges. 
 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

A szerződés időtartama:  

A szerződés határozott időtartamra – egy évre jön létre  

(Szerződéskötés várható időpontjától függően 2022. november 16. napjától 2023. november 15. napjáig 

érvényes) 
 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

A nem szerződésszerű teljesítés esetén (késedelem, hibás teljesítés, nemteljesítés) a Vállalkozót kötbér terheli: 

késedelmes teljesítési és hibás teljesítési, valamint nem teljesítési kötbér. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  



A szolgáltatásról a nyertes ajánlattevő havonta az ÁFA tv. előírásainak megfelelő számlát állít ki, melyet az 

ajánlatkérő teljesítés igazolást követően a számla beérkezését követő 15 napon belül átutalással egyenlít ki. Az 

ajánlatkérő a számlát a tárgyhónap utolsó napját követően állítja ki. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, azonban a közös 

ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséggel és felelősséggel tartoznak. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?   

igen ☐ nem ☒ 
 

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: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,  

a) aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) akinek gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban a szervezet tulajdonosa, vezető 

tisztségviselője vagy alkalmazottja jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét bíróság jogerős 

ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt.  

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles nyilatkozni az előzőekben megjelenített kizáró okokra. 

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, alvállalkozó, aki 

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős 

bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 

kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; 

Az sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti 

önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett 

eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. 

A fenti szempontok igazolási módja a pályázathoz csatolt nyilatkozat. 

A fenti nyilatkozatok bármelyike benyújtásának az elmulasztása érvénytelenséget von maga után. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, 10% feletti 

alvállalkozónak a pénzügyi, gazdasági alkalmasságát 

igazolnia kell: 

1./ pénzügyi intézménytől származó, valamennyi 

számlájára vonatkozó – az ajánlattételi határidő 

lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti vagy 

hiteles másolati nyilatkozat arról, hogy: 

Az alkalmasság minimum-követelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a 

10% feletti alvállalkozó, ha 

1./ a benyújtott pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 

bármely bankszámláján a nyilatkozat kiállítását 

megelőző 2 éven belül sorban állása volt. 

2./ az ajánlatok bontását megelőző időpontban a 

számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval 

lezárt utolsó üzleti évre és az azt megelőző két üzleti 



a.: mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, 

b.: számláján az elmúlt két éven belül sorban állás 

előfordult-e.  

Ajánlatkérő az ajánlattevőt és 10% feletti 

alvállalkozóját külön-külön vizsgálja.  

2./ a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának 

benyújtásával. Ajánlatkérő másolati példányt elfogad. 

3./ Igazolás arról, hogy rendelkezik közétkeztetésre 

vonatkozó felelősségbiztosítással. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevőt és 10 % feletti 

alvállalkozóját külön-külön vizsgálja.  

A fent megjelölt dokumentum bármelyike 

benyújtásának az elmulasztása érvénytelenséget von 

maga után. 

 

évre vonatkozó beszámolóiban az „A” 

Eredménykimutatás D sorának (adózott eredmény) 

értéke negatív volt. 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, 10% feletti 

alvállalkozónak a műszaki, szakmai alkalmasságát 

igazolnia kell: 

1./ a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések műszaki-technikai felszereltség 

(edényzet, készétel-fóliázó gép, szállító járművek 

leírásával). Ezen eszközök meglétéről és 

megfelelőségéről nyilatkozatot kell benyújtani. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőt és 10% feletti 

alvállalkozóját együttesen vizsgálja. 

2./ A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

megnevezésével, rövid szakmai önéletrajzuk, szakmai 

gyakorlatuk bemutatásával, a szakmai végzettséget 

igazoló okmány egyszerű másolatban történő 

becsatolásával. Ajánlatkérő az ajánlattevőt és 10% 

feletti alvállalkozóját együttesen vizsgálja. 

3./ az előírt minőségbiztosítási rendszerek 

bemutatásával, azoknak bármely nemzeti rendszerben 

történő akkreditálását igazoló tanúsítványok 

csatolásával, illetve egyenértékű minőségbiztosítási 

intézkedések egyéb bizonyítékaival. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőt és 10 % feletti 

alvállalkozóját együttesen vizsgálja 

4./ Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő díjmentesen 

vállalja az ajánlatkérő székhelyén minimum évente két 

alkalommal 5 óra időtartamban szakember által 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10% 

feletti alvállalkozó ha:  

1./ nem rendelkezik az ebéd teljesítési helyre szállítását 

teljes körűen, zárt hűtőláncban biztosító, az ÁNTSZ 

előírásai szerinti szállító járművel.  

2./ nem felel meg a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 

(IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak  

3./ nem rendelkezik ISO 9001, ISO 14001 és ISO 22000 

minőségbiztosítási tanúsítványokkal vagy azoknak 

megfelelő teljes körű, a szolgáltatás minden elemére 

vonatkozó minőségbiztosítási rendszer leírásával. 

 



lebonyolított dietetikai tanácsadás megtartását az 

ellátottak részére 

5./ Nyilatkozat HACCP tanúsítvány meglétéről 

Az 1. 2. 3. 4. és 5. pontban megjelölt dokumentumok 

bármelyike csatolásának az elmulasztása 

érvénytelenséget von maga után.  

 

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?     

igen ☒ nem ☐ 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet. 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalás nélküli X  

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint  

Szempont Részszempont Pontszám Súly 

1. Egy adag ételmenü 

egyösszegű napi ÁFA nélküli 

és ÁFÁ-s ára, amely a 

szállítás költségét is magában 

foglalja 

Egyenes arányosítással az alábbi képlet 

segítségével 

PONTSZÁMÍTÁS: 

Pont: 
𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏 𝑎𝑗á𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖 á𝑟

𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑖𝑠 𝑎𝑗á𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖 á𝑟
∗ 100 

 60 % 

2. Minőségvállalási garancia- 

reklamációk esetén 

pénzvisszatérítés vállalása 

 

Nem megfelelő minőségű teljesítés reklamációja 

esetén a napi árból az ajánlattevő 100 % összeg 

jóváírását vállalja 

Nem megfelelő minőségű teljesítésreklamációja 

esetén a napi árból az ajánlattevő 50 % összeg 

jóváírását vállalja 

100 pont 

 

66 pont 

 

33 pont 

 

10 % 



Nem megfelelő minőségű teljesítésreklamációja 

esetén a napi árból az ajánlattevő 10 % összeg 

jóváírását vállalja 

Nem megfelelő minőségű teljesítésreklamációja 

esetén a napi árból az ajánlattevő összeg jóváírását 

nem vállalja 

0 pont 

3. Rendelésmódosítási 

feltételek- pályázó meddig 

fogad el rendeléseket és 

lemondásokat telefonon és 

interneten keresztül. 

Ajánlattevő a rárendeléseket a kiszállítás napját 

megelőző 1. munkanap 12:00 óráig, 

lemondásokat megelőző egy munkanap 12:00 

óráig fogad el 

Ajánlattevő a rárendeléseket a kiszállítás napját 

megelőző 2. munkanap 12:00 óráig, 

lemondásokat tárgynapot megelőző 2. munkanap 

12:00 óráig fogad el  

Ajánlattevő a rárendeléseket a kiszállítás napját 

megelőző 3. munkanap 12:00 óráig, 

lemondásokat tárgynapot megelőző 2. munkanap 

8:00 óráig fogad el  

Ajánlattevő a rárendeléseket a kiszállítás napját 

megelőző 4. munkanap 12:00 óráig, 

lemondásokat tárgynapot megelőző 3. munkanap 

8:00 óráig fogad el 

100 pont 

 

 

66 pont 

 

 

33 pont 

 

0 pont 

10 % 

4. Nem, vagy hibás teljesítés 

esetén korrekcióvállalási 

hajlandóság (hiányos vagy 

hibás teljesítés esetén, a hiba 

korrigálásának lehetősége. a 

reakcióidő figyelembe 

vételével. 

Megrendelt, de ki nem szállított ebédmenü okán 

bekövetkező hibás teljesít esetén az ajánlattevő a 

hibát 2 órán belül korrigálja 

Megrendelt, de ki nem szállított ebédmenü okán 

bekövetkező hibás teljesít esetén az ajánlattevő a 

hibát 4 órán belül korrigálja 

Megrendelt, de ki nem szállított ebédmenü okán 

bekövetkező hibás teljesít esetén az ajánlattevő 

korrekciós teljesítésre nem képes 

100 pont 

 

 

50 pont 

 

 

0 pont 

20 % 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?  

igen ☐ nem ☒ 
 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatokra vonatkozó formai követelmények 

Az ajánlatot két eredeti példányban, tartalomjegyzékkel ellátva, folyamatos oldalszámozással, 

roncsolásmentesen, nem bontható kivitelben (spirálozva vagy összefűzve, hitelesítő lezáró szalaggal 

ellátva),  a  képviseletre  jogosult  eredeti aláírásával ellátva kell benyújtani postai úton vagy személyesen 

az ajánlatkérő székhely címére. 

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő  
Dátum:  2022/11. 2. Időpont:08.00 óra 

IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

90 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 



IV.3.4) Az ajánlatok felbontása  

Dátum: 2022/11/02. Időpont: 08.00 óra 

Helyszín : Terézvárosi Gondozó Szolgálat 1061 Budapest, Király u. 38. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Ajánlatkérő, ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek.  

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:2022. 11.08. 9. óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:2022. 11. 11. 09 óra 

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: 

A részszempontoknál meghatározott pontszám összesítése során kialakult sorrend alapján kerül 

meghatározásra az összességében legelőnyösebb ajánlat.  

V.7) Egyéb információk: 

Az ajánlatkérő az összes ajánlatkérő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

 

 


