
Tárgy: 

Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) ajánlatkérő 

„Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén” 

tárgyú közbeszerzési eljárása 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata 

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Város: Ócsa Postai irányítószám: 2364 

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Ócsa város közigazgatási területén hétköznapokon közétkeztetés biztosítása a hatályos 

jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően, az alábbi intézményekben: 

INTÉZMÉNY / ÉTKEZÉS IDŐPONTJA/ NAPI ADAGSZÁM (DB) 
1.) ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI 

OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS 

MANÓVÁR BÖLCSŐDE, 2364 Ócsa, 

Dózsa György tér 1. 

Reggeli 

időpont 

darabszám 

Tízórai 

időpont 

darabszám 

Ebéd 

időpont 

darabszám 

Uzsonna 

időpont 

darabszám 

  a.) Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár 

Bölcsődéje 

  2364 Ócsa, Baross utca 14. 

8:00 10:00 11:30 14:00 

24 db 24 db 24 db 24 db 

b.) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 

Központi Óvoda (székhely) 

  2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. 

- 8:00 11:30 13:30 

- 150 db 150 db 150 db 

c.) Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár 

Tagóvodája 

  2364 Ócsa, Baross utca 14. 

  Tízórai, Ebéd, Uzsonna: 153 db 

- 8:00 11:30 13:30 

- 153 db 153 db 153 db 

2.) ÓCSAI HALÁSZY KÁROLY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, 2364 Ócsa, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (alsó és felső 

tagozat) 

- 8:30 11:30 13:00 

- 340 db 461 db 340 db 

3.) ÓCSAI BOLYAI JÁNOS 

GIMNÁZIUM, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 

35. 

- - 11:30 - 

- - 150 db - 



4.) FELNŐTT ÉTKEZŐK AZ 

INTÉZMÉNYEKBEN: 

- - - - 

Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár 

Bölcsődéje 

- - 0 db - 

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 

Óvoda (székhely 

- - 11:00 - 

- - 4 db - 

Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár 

Tagóvodája 

- - 11:00 - 

- - 10 db - 

Ócsa Halászy Károly Általános Iskola - - 11:00 - 

- - 44 db - 

Egyéb ebéd - - 11:00 - 

- - 13 db - 

5.) SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS: - - 11:00 - 

- - 47 db - 

 

A fent meghatározott várható napi mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész, XVII. FEJEZET 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt eljárás a nemzeti eljárásrendben irányadó szabályok szerint 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 
1
 2016/S 090-160415 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 4968 / 2016 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa 

város közigazgatási területén 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 



Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

 

Neve TS Gastro Kft. 

Székhely címe 2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

 

Ajánlat:  

1.) Nettó ajánlati ár / nap (egy teljes étkezési napra számítva): 

 

Intézmények összesített adatai 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

1. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

2. 

NYERSANYAG 

NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

3. ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR* 

(NETTÓ 

HUF/ADAG) 

4. NETTÓ 

ADAGÁR (HUF) 

/2.+ 3./ 

5. NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR / 

NAP (HUF) 

/1. X 4./ 

Bölcsőde 

Reggeli 24 
100 60 160 3840 

Tízórai 24 
50 30 80 1920 

Ebéd 24 
190 130 320 7680 

Uzsonna 24 
50 30 80 1920 

Óvoda 

Tízórai 303 
62 68 130 39390 

Ebéd 303 
294 96 390 118170 

Uzsonna 303 
62 68 130 39390 

Általános 

Iskola (alsó és 

felső tagozat) 

 

Tízórai 340 
81 59 140 47600 

Ebéd 461 
328 132 460 212060 

Uzsonna 340 
81 59 140 47600 

Gimnázium 

Diák étkeztetés 
Ebéd 150 

340 
160 

500 75000 

Felnőtt 

(dolgozók) 
Ebéd 71 

350 
200 

550 39050 

Szociális 

étkezők 
Ebéd 47 

340 
160 

500 23500 

Összesen: ------------- -------- 
----------- 

------------ 
------------ 657120 

*Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyag norma díjat. 

 

2.) A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége az ajánlatban a 33-

117. oldalakon benyújtásra került.  

3.) Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása: 10 fő (a teljesítés időtartama alatt) 

4.) Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül: Igen / Nem 
 



Indoklás: fent nevezett ajánlattevő megfelelő módon igazolta pénzügyi-gazdasági és műszaki-

szakmai alkalmasságát, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattétel 

tartalmi feltételeinek.  
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    Az ajánlattevő neve: 

TS Gastro Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

 

Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 

is) 

Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Nettó ajánlati ár / 

nap (egy teljes 

étkezési napra 

számítva) 

50 100 5 000     

A szolgáltatás 

(mintaétrend) 

dietetikai 

szempontoknak 

való megfelelése, 

minősége 

40 1 40     

Helyben lakók 

foglalkoztatásának 

vállalása 

10 40 400     

Vis maior konyha 

megléte rendkívüli 

helyzet esetére 30 

km-es távolságon 

belül 

10 100 1 000     

A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  6 440     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  1 – 100 pont 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

1. BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT: NETTÓ AJÁNLATI ÁR / NAP 

Fordított értékarányosítás: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem 

kapja a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével. 

P= Alegjobb / Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin 

  ahol 

  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

  Pmax: a pontskála felső határa 

  Pmin: a pontskála alsó határa 

  Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 



  Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

2. BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT: A SZOLGÁLTATÁS (MINTAÉTREND) DIETETIKAI SZEMPONTOKNAK 

VALÓ MEGFELELÉSE, MINŐSÉGE 

Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként az alábbi normál 

konyhatechnológiával készülő mintaétlapokat benyújtani: 

Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. 

melléklete szerinti táblázatában feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével az alábbiak szerint naponta 

biztosítandó. 

Az ajánlattevő köteles: 

- bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi két fő- és két kisétkezéssel, 

- napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65 %-át egy fő- és két kisétkeztetéssel, 

- napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy ebéddel biztosítani. 

• 20 napos mintaétlap nyár, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), óvodás (4-6 éves) 

korcsoport számára, 

• 20 napos mintaétlap ősz, tél időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), alsó tagozatos (7-10 éves) 

korcsoport számára, 

• 20 napos mintaétlap nyári, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), felső tagozatos (11-14 

éves) korcsoport számára. 

A 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet alapján egymást követő 2 x 10 napnak kell lenni. Ez teljesíthető akként, hogy az adott 

korcsoport esetén az első 10 napra a nyári étkeztetési időszak utolsó két hetét teszik be, majd a második 10 napra az őszi 

étkeztetési időszak első két hetét. A többi évszak esetén is kérjük, ennek analógiájára járjanak el. 

A mintaétlapokhoz tartozó minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát-, cukor és sótartalmát csatolni 

kell. A fehérje, zsír, szénhidrát, hozzáadott cukor és sótartalom esetében grammban, míg az energiatartalom esetén kcal 

(kilocal) mértékegységben kérjük megadni. A só bevitel na-tartalomból számított sótartalmat jelent. A zsír és a 

hozzáadott cukor esetében a gramm mellett energia %-ban is kérjük megadni az adatokat 10 nap átlagában. A számítások 

alapját a csatolt nyersanyag-kiszabások képezik. 

 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat 

• étkezésenkénti bontásban, és 

• a teljes időszakra összesítve. 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket 

tartalmazó kimutatásokat. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend 10 napra számított 

összesített sótartalmat grammban kifejezve, valamint energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott 

cukortartalmat tartalmazó kimutatást. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. 

A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő Ajánlattevő által elkészített és az ajánlatba 

becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik. 

 

A MINTAÉTRENDEK ÉRTÉKELÉSE AZ ALÁBBI SZEMPONTRENDSZER SZERINT TÖRTÉNIK: 

Az étrend jellege megfeleljen az étkeztetett korcsoportoknak. 

Az étrend az idénynek megfelelő legyen. (pl. nyáron ne tartalmazzon olyan zöldség vagy 

gyümölcsfélét az étrend, melyet befőtt vagy konzerv felhasználásával biztosít.) 

Komplett legyen az elkészített és az ajánlatba becsatolt étlap 

• minden főétkezés, 

• az óvodás és az iskolás korosztály számára a főétkezésen kívül komplettált tízórait is. 

Az italként kínált tej cukrozása nem megengedett. Az ízesített tejkészítmények további cukrozása nem megengedett. A 3 

év feletti korcsoport részére 1,5 % vagy ez alatti zsírtartalmú tej biztosítandó. A mintaétrenden belül ugyanaz az ételsor 

csak egyszer szerepelhet. 



Zöldségköret vagy főzelék óvodásoknál ötnaponta minimum 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként. 

Zöldségköret vagy főzelék iskolásoknál, felnőtteknél és időseknél ötnaponta minimum 2 alkalommal kell, hogy 

szerepeljen ebéd részeként. Gyümölcs ötnaponta 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként valamennyi 

korosztály étlapjában. Baromfihús ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály 

étlapjában. Hal ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály étlapjában. Az étrend 

tükrözze az egészséges táplálkozás irányelveit és a korszerű konyhatechnológia alkalmazását. A 

kiszabott mennyiségeknek adagolhatónak kell lenniük (pl. fél zsemle, vagy 1,5 dkg vaj elfogadható; az olyan mértékek, 

mint pl. két vagy három tizedes mértékek, nem felelnek meg az adagolhatóságnak). Ajánlatkérő egytizedes mértékig 

fogadja el a mintaétrendben a mértékegységeket, ami két vagy három tizedes jegyű, az hibának számít (a receptekben 

szereplő ízesítőanyagok például só, fűszerek elfogadhatóak nem csak egy tizedes jegy számértékig írva). 

 

A fenti szempontrendszer alapján az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt 

mintaétlapokat, nyersanyag-kiszabatokat. A „37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról” előírásban foglaltak szerint készítsék el a mintaétlapokat. 

1. Az Ajánlatkérő minden egyes dokumentumot - dietetikus közreműködésével - megvizsgál. A számításokat bemutató 

kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő nyersanyag-kiszabások képezik. Amennyiben a nyersanyag-kiszabás 

és az egyéb becsatolt kimutatások között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyersanyag-kiszabást tekinti Ajánlatkérő 

az irányadónak. 

2. Az Ajánlatkérő minden egyes mintaétlap, nyersanyag-kiszabat és 10 napra számított összesített sótartalom, 

mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket és számított sótartalmat tartalmazó 

kimutatások tekintetében leírja az esetleges nem megfeleléseket, azaz, amikor az nem teljesíti valamely kritériumot. A 

nem megfeleléseket az ajánlatkérő összesíti valamennyi, az étlapok megfelelősségét hivatott dokumentum (mintaétlapok, 

nyersanyag-kiszabatok és 10 napra számított összesített sótartalmat, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban 

feltűntetett energiaértékeket és számított sótartalmat tartalmazó kimutatások) tekintetében. 

3. A hibapontok a dokumentáció 27./2.) pontban meghatározott szempontrendszer előírásaitól való eltérés alapján 

kerülnek megállapításra, minden egyes eltérés egy hibapontot eredményez. 

4. Érvénytelen az az ajánlat, amely eltér a mintaétrendek energia- és tápanyagtartalmára, valamint a felhasználásra kerülő 

élelmiszerek, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásaitól, tehát: 

a) Eltér az 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet (Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő) 1. sz. mellékletének értékektől, 

vagyis az abban meghatározott minimum és maximum tartományon kívül esik; 

b) Eltér az 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet (Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz 

élelmezési napra, egy főre számítva) 6. sz. mellékletének értékeitől, 

c) A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet (A korcsoportonkénti energiatartalomra vonatkozó előírás) 3. számú mellékletében 

foglalt előírásoknak nem felel meg; 

d) Eltér a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet (Az étkeztetés típusától függően a 

korcsoportonként megengedett napi sóbevitel (g/fő) 5. számú mellékletében foglalt értékektől. 

 

Összefoglalva, érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásainak. Ezzel 

szemben a jelen pontban, ill. a dokumentáció 27/2-es pontjában a szakmai ajánlattal kapcsolatban a 37/2014. (IV.30.) 

EMMI rendelet előírásain túl megfogalmazott elvárások nem teljesítése nem eredményez érvénytelenséget, csak 

hibapontot.  

 

A pontszám kiosztása az alábbi hasznossági függvény szerint történik. 

 

Hibapontok száma Ajánlat szakmai pontértéke 

0 100 

 1 75 

2 50 

3 25 



4 ≤ 1 

 

 

3. BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT: HELYBEN LAKÓK FOGLALKOZTATÁSÁNAK VÁLLALÁSA 

 

A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

Helyben lakó személyek foglalkoztatásának vállalása (Fő) Pontérték 

0 1 

 1 4 

2 8 

3 12 

4 16 

5 20 

6 24 

7 28 

8 32 

9 36 

10 40 

11 44 

12 48 

13 52 

14 56 

15 60 

16 64 

17 68 

18 72 

19 76 

20 80 

21 84 

22 88 

23 92 

24 96 

25 ≤ 100 

 

Ajánlatkérő az ócsai állandó lakcímmel rendelkező személyeket tekinti helyben lakónak.  

 

Nyertes ajánlattevő a helyben lakók foglalkoztatásával kapcsolatban a közbeszerzési ajánlatában foglaltak szerint átvevő 

munkáltatóként köteles a jelen szerződés megkötését követően haladéktalanul megtenni a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 36-40. § szerinti intézkedéseket azokra az átvenni vállalt munkavállalóra vonatkozóan, akik a 

tárgyi közétkeztetési szerződés megkötését közvetlenül megelőzően Ócsa város területén tevékenykedő közétkeztetési 

szolgáltatóval állnak munkaviszonyban. Nyertes ajánlattevő a szerződéskötési moratórium lejártát követően 

haladéktalanul megnevezi a jogfolytonosan átvételre kerülő foglalkoztatottak nevét a helyben lakók foglalkoztatása 

vonatkozásában vállalt létszám erejéig. Nyertes ajánlattevő a szerződéskötési moratórium lejártát követően jogosult az 

Ócsa város területén tevékenykedő jelenlegi közétkeztetési szolgáltatónál munkaviszonyban lévő foglalkoztatottakat 

állásinterjú keretében meghallgatni.  

 

4. BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT: VIS MAIOR KONYHA MEGLÉTE RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉRE 30 KM-



ES TÁVOLSÁGON BELÜL (IGEN/ NEM) 

Ajánlatkérő az ajánlatban megnevezett rendelkezésre álló vis maior konyha meglétét értékeli. Amennyiben ajánlattevő 

rendelkezésére áll az alább megadott útvonal számítási módszer alapján ajánlatkérő székhelyétől számítottan legfeljebb 

30,0 km távolságon belül egy konyha vis major helyzet esetére, úgy ajánlattevő 100 pontot kap, ha nem áll rendelkezésre 

1 pontot. 

Ajánlatkérő székhelyétől (2367 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.) mért távolsága. A távolság számítása: ajánlattevő a 

http://www.utvonalterv.hu weboldalon található útvonaltervező program segítségével köteles megadni a főzőkonyha és 

ajánlatkérő székhelye közötti távolságot kilométerben egy tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi 

a megadott távolság helyességét. Az útvonaltervezés során az alábbi beállításokat kell elvégezni: autós közlekedés, 

legrövidebb útvonal, fizetős útszakaszok használata. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Neve TS Gastro Kft. 

Székhely címe 2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

 

Ajánlat:  

1.) Nettó ajánlati ár / nap (egy teljes étkezési napra számítva): 

 

Intézmények összesített adatai 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

1. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

2. 

NYERSANYAG 

NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

3. ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR* 

(NETTÓ 

HUF/ADAG) 

4. NETTÓ 

ADAGÁR (HUF) 

/2.+ 3./ 

5. NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR / 

NAP (HUF) 

/1. X 4./ 

Bölcsőde 

Reggeli 24 
100 60 160 3840 

Tízórai 24 
50 30 80 1920 

Ebéd 24 
190 130 320 7680 

Uzsonna 24 
50 30 80 1920 

Óvoda 

Tízórai 303 
62 68 130 39390 

Ebéd 303 
294 96 390 118170 

Uzsonna 303 
62 68 130 39390 

Általános 

Iskola (alsó és 

felső tagozat) 

 

Tízórai 340 
81 59 140 47600 

Ebéd 461 
328 132 460 212060 

Uzsonna 340 
81 59 140 47600 

Gimnázium 

Diák étkeztetés 
Ebéd 150 

340 
160 

500 75000 

Felnőtt 

(dolgozók) 
Ebéd 71 

350 
200 

550 39050 

Szociális 

étkezők 
Ebéd 47 

340 
160 

500 23500 

Összesen: ------------- -------- 
----------- 

------------ 
------------ 657120 

*Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyag norma díjat. 

 

2.) A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége az ajánlatban a 33-

117. oldalakon benyújtásra került.  

3.) Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása: 10 fő (a teljesítés időtartama alatt) 

4.) Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül: Igen / Nem 



Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, 

így a legjobb ár-érték arányú ajánlat. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: ételhulladék elszállítása, karbantartási tevékenységek, kiegészítő szakértői szolgáltatások 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem ismert 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 

Neve Junior Vendéglátó Zrt. 

Székhely címe 1095 Budapest, Mester u. 29-31. 

 

Ajánlat:  

1.) Nettó ajánlati ár / nap (egy teljes étkezési napra számítva): 

 

Intézmények összesített adatai 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

1. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

2. 

NYERSANYAG 

NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

3. ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR* 

(NETTÓ 

HUF/ADAG) 

4. NETTÓ 

ADAGÁR (HUF) 

/2.+ 3./ 

5. NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR / 

NAP (HUF) 

/1. X 4./ 

Bölcsőde 

Reggeli 24 
55 45 100 2400 

Tízórai 24 
55 45 100 2400 

Ebéd 24 
236 214 450 10800 

Uzsonna 24 
55 45 100 2400 

Óvoda 

Tízórai 303 
50 70 120 36360 

Ebéd 303 
231 269 500 151500 

Uzsonna 303 
50 70 120 36360 

Általános 

Iskola (alsó és 

felső tagozat) 

 

Tízórai 340 
63 57 120 40800 

Ebéd 461 
260 240 500 230500 

Uzsonna 340 
63 57 120 40800 

Gimnázium 

Diák étkeztetés 
Ebéd 150 

260 
240 

500 75000 

Felnőtt 

(dolgozók) 
Ebéd 71 

476 
324 

800 56800 



Szociális 

étkezők 
Ebéd 47 

488 
312 

800 37600 

Összesen: ------------- -------- 
----------- 

------------ 
------------ 723720 

*Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyag norma díjat.

2.) A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége az ajánlatban nem 

került benyújtásra. 

3.) Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása: 0 fő (a teljesítés időtartama alatt) 

4.) Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül: Igen / Nem 

Érvvénytelenség indoklása: 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát követően az alábbi hiányosságokat állapította meg: 

Ajánlat hiánypótolható hiányosságai: 

1.) A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni 

ajánlatában, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 

alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 

benyújtani.  

a.) P2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményre (is) kiterjedően 

ajánlattevő azonban nem nyújtott be nyilatkozatot arról, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek. (Részletes nyilatkozatot az ajánlatban nem kell 

benyújtania.) 

b.) M1. műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményre (is) kiterjedően 

ajánlattevő azonban nem nyújtott be nyilatkozatot arról, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő benyújtott referencia nyilatkozatot, 

mely azonban nem tartalmazza a napi ebéd adagszámot, mely az M1. pont előírásaira 

tekintettel megadandó. 

c.) M2-M3. műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményre (is) kiterjedően 

ajánlattevő azonban nem nyújtott be nyilatkozatot arról, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek. (Igazolásokat az ajánlatban nem kell 

benyújtania.) 

2.) Vállalkozási szerződés-tervezet kitöltve 

3.) Nem nyilatkozott arról, mely szerint vállalja, hogy a szerződés hatálya alatti teljesítésének 

alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak 

mellett a gyakorlatban is megvalósíthatók. /Előírás: Ajánlattételi dokumentáció, 7. sz. 

melléklet: Kiegészítések az eljárást megindító hirdetményhez, VI.3.12) További 

információk 23. pontja./ 

Ajánlat nem hiánypótolható hiányosságai: 

4.) Mintaétrend, dietetikai anyagok (a dokumentáció 27. pontjában foglalt tartalommal) teljes 

egészében hiányoznak, azaz A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való 

megfelelése, minősége értékelési részszempontra nem tett ajánlatot, ezen részszempont 

vonatkozásában semmilyen adat nem álla rendelkezésre az ajánlatban. Az értékelés alapjául 

szolgála adatok, így az étlapok, nyersanyag kiszabatok nem hiánypótolhatóak. (Kbt. 71. § 

(8) bek. b. pontjába ütközik) 

Ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be. 



Az ajdnlat a fentiekre tekintettel a Kbt. 73. $ (1) bek. e.) pontja alapjhn egy6b m6don nem felel meg
az ajinlattdteli felhiv6sban 6s a krizbeszerzesi dokumentumokban, valamint a jogszabitlyokban

me ghattn o zott feltdte 1 eknek.

VI. szakasz: Kieg6 szit6 inform6ci6k
VI.l) Tovdbbi informici6k: '
yL1.1) A szerz6d6skdt6si morat6rium id6tartama

Kezdete : 201 6 I 06 I 22 @ 6 d d / hh/nn) t Lejdr ata: 2016 I 07 I 0 I @ d d d / hw nn)

Vl.l.Z) Aztisszegez6s elk6szft6s6nek iddpontja: 2016106121, @ddd/hh/nn)

VI.1.3) Az 6sszegez6s megkiild6s6nek id6pontja: 2016106121 @ddd/hh/nn)

Vl.l.4) Az iisszegez6s m6dositdsinak indoka: 2

VI.1.5) Az iisszegez6s m6dosit6sdnak id6pontja: z (dddd/hh/nn)

VI.1.6) A m6dositott iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja: z (6ddd/hWnn)

Vl.l,1) Az iisszegez6s javit6s6nak indoka: 2

VI.1.8) Az tisszegez6s javft6sinak id6pontja: 2 (6ddd/hh/nn)

VI.l.10) Tovr{bbi informr{ci6k: 2

6"-:'\b
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yI. 1.9) A j avitott iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja: 2 ( d dd d/hh/ nn)
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