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VII. szakasz: Változások

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2022/S 123-350927

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Hirdetmény hivatkozási száma:

TED88TED eSender ügyfél bejelentkezés:

TED88TED eSender bejelentkezés:

TED eSenderAz eredeti hirdetmény benyújtásának módja:

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

(A rendszer automatikusan tölti)2022.07.07

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

55524000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak 
megfelelően)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

https://www.komlogesz.hu/

Intézményi és szünidei étkeztetés 
Komlón

EKR000909772022

Szolgáltatás megrendelés

Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak megfelelően: 
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 41.232 adag/év 
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 273.055 adag/év 
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 188.038 adag/év 
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 45.301 adag/év 
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 20.350 adag/év 
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 36.000 adag/év 
Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a középiskola-szakiskola-gimnázium étkezők részére az „A” és „B” menü választásának lehetőségét. 
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni. 
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2022-012769

2022.06.24
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1. Részajánlattétel kizárásnak indoklása: A közbeszerzés tárgyát képező étkeztetés az egyes 
részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nem 
kezelhető, a szerződésszegés következményei – a felelősség ellenőrizhetetlen megoszlása miatt – 
nem érvényesíthetők. A szolgáltatás komplex jellege miatt annak megbontása a beszerzés 
ellenértékének növekedését eredményezné. 2. Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg a felhívás 
III.1.4) M.1/-M.4/ pont esetében. 3. Összesített nettó árat a kiadott árrészletező táblázat szerinti 
részletes költségvetéssel kell megadni. Értékelés az árrészletezőben meghatározott egységárak és 
az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált összesített ár, de az elszámolás a mindenkori 

A következő helyett:

További információk:A módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

VI.3Szakasz száma:

2022.07.29 13:00Helyesen:

2022.07.22 13:00A következő helyett:

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi időA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

IV.2.2Szakasz száma:

Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak 
megfelelően: 
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 41.232 adag/év 
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 273.055 adag/év 
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 188.038 adag/év 
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 45.301 adag/év 
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 20.350 adag/év 
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 36.000 adag/év 
Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a középiskola-szakiskola-gimnázium étkezők részére az „A” és „B” 
menü választásának lehetőségét. 
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni. 
Nyertes ajánlattevő feladata, hogy Komló területén kialakítson és üzemeltessen egy átadási pontot, 
ahol átadják az elkészített ételeket étkezési helyszínenként kiadagolva a Megrendelő dolgozóinak. 
Az átadási pontnak meg kell felelnie a hatósági előírásoknak, alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
amennyiben az ételek hőmérséklete nem megfelelő, az ételek visszamelegítése megoldható legyen. 
Az átadási pontnak rendelkeznie kell egy kiadó helységgel, amely alkalmas az önkormányzat 
gépjárműveinek fogadására, melyekkel az ételek étkezési pontokra szállítása megtörténik. Az 
átadási pont létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatos összes költség a vállalkozót terheli. 
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Helyesen:

Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak 
megfelelően: 
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 41.232 adag/év 
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 273.055 adag/év 
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 188.038 adag/év 
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 45.301 adag/év 
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 20.350 adag/év 
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 36.000 adag/év 
Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a középiskola-szakiskola-gimnázium étkezők részére az „A” és „B” 
menü választásának lehetőségét. 
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni. 
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A következő helyett:

A közbeszerzés ismertetéseA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

II.2.4Szakasz száma:

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

VII.1.1) A módosítás oka

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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1. Részajánlattétel kizárásnak indoklása: A közbeszerzés tárgyát képező étkeztetés az egyes 
részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nem 
kezelhető, a szerződésszegés következményei – a felelősség ellenőrizhetetlen megoszlása miatt – 
nem érvényesíthetők. A szolgáltatás komplex jellege miatt annak megbontása a beszerzés 
ellenértékének növekedését eredményezné. 2. Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg a felhívás 
III.1.4) M.1/-M.4/ pont esetében. 3. Összesített nettó árat a kiadott árrészletező táblázat szerinti 
részletes költségvetéssel kell megadni. Értékelés az árrészletezőben meghatározott egységárak és 
az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált összesített ár, de az elszámolás a mindenkori 
tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján történik. 4. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt. 
75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 5. FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté 
(00952) 6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, 
amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve az ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 7. 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 8. Az ajánlathoz csatolni kell: - a 
felolvasólapot; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan; - ajánlattevő 
nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint; - a kizáró okokkal 
kapcsolatos nyilatkozatokat; - nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira vonatkozóan; - 
nyilatkozat az alkalmasság megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint; - az ajánlatot aláíró
(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a 

Helyesen:

tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján történik. 4. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt. 
75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 5. FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté 
(00952) 6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, 
amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve az ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 7. 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 8. Az ajánlathoz csatolni kell: - a 
felolvasólapot; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan; - ajánlattevő 
nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint; - a kizáró okokkal 
kapcsolatos nyilatkozatokat; - nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira vonatkozóan; - 
nyilatkozat az alkalmasság megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint; - az ajánlatot aláíró
(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a 
cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó 
szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú 
nyilatkozat kell; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy 
csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet 
nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re; - árrészletezőt. A Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján 
a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújthatóak, azonban ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése 
útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 9. Az ajánlat összeállításának 
költsége az ajánlattevőt terheli. 10. A nem magyar nyelvű dokumentumok mellé a magyar fordítást 
csatolni kell. 11. Többváltozatú ajánlat nem tehető. Kbt. 114. § (11) nem alkalmazandó. 12. 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 13. Értékelési módszerek 
ismertetése: 1. és 2. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 
2020. március 25.) 1. mell. 1. pontja aa) a „Fordított arányosítás”. 3. értékelési szempont: 
pontozás. Amennyiben az ajánlattevő vállalja a vendégelégedettségi és panaszkezelési rendszer 
bevezetését és üzemeltetését, 10 pontot kap, amennyiben nem vállalja, 0 pontot kap. 4. értékelési 
szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. mell. 1. 
pontja ab) az „Egyenes arányosítás”. 14. A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja alapján a bontás 
időpontja: 2022. július 22. 15:00. A bontás az EKR-ben történik. 15. Ajánlatkérő az eljárásban 
helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, 
hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 840 adag/nap szabad főzőkapacitással 
rendelkező saját tulajdonú, vagy bérelt, érvényes műszaki engedéllyel és diétás kiszolgált 
képességgel rendelkező, továbbá közétkeztetési szolgáltatásra ÁNTSZ engedéllyel rendelkező 
havaria főzőkonyhával, ahonnan havaria esetén a szolgáltatást 1 órán belül minden jogszabályi 
előírás betartása mellett biztosítani tudja. A havaria főzőkonyha nem egyezhet meg az M.4. 
alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott főzőkonyhával. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő a szerződés megkötéséig a havaria konyha rendelkezésre állását nem tudja igazolni, 
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A havaria konyha rendelkezésre állásáról az 
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 17. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők által 
létrehozandó gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja. 18. Az ajánlati kötöttség 
minimális időtartama: az ajánlatok bontásától számított 30 naptári nap. 19. Ajánlattevőnek a 2. 
értékelési szempont alátámasztásaként csatolnia kell az főzés helyszíne és Ajánlatkérő székhelye 
közötti szállítási időtartamot alátámasztó dokumentumot (útvonaltervezőről készített 
képernyőképet, melyből megállapítható az útvonal megtételéhez szükséges időtartam). 20. 
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 676/2020 Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése által 
előírt táplálkozás egészségügyi minősítését.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosította. A módosított közbeszerzési dokumentumok EKR-ben elérhetők. 
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (6) bekezdésére figyelemmel járt el. 
A II.2.4. pontban szereplő módosítás kizárólag a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok összhangja érdekében történt. Az 
átadópontra vonatkozó rendelkezések az eredeti szerződéstervezetben és műszaki leírásban előírásra kerültek.

VII.2) További információk

cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó 
szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú 
nyilatkozat kell; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy 
csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet 
nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re; - árrészletezőt. A Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján 
a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújthatóak, azonban ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése 
útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 9. Az ajánlat összeállításának 
költsége az ajánlattevőt terheli. 10. A nem magyar nyelvű dokumentumok mellé a magyar fordítást 
csatolni kell. 11. Többváltozatú ajánlat nem tehető. Kbt. 114. § (11) nem alkalmazandó. 12. 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 13. Értékelési módszerek 
ismertetése: 1. és 2. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 
2020. március 25.) 1. mell. 1. pontja aa) a „Fordított arányosítás”. 3. értékelési szempont: 
pontozás. Amennyiben az ajánlattevő vállalja a vendégelégedettségi és panaszkezelési rendszer 
bevezetését és üzemeltetését, 10 pontot kap, amennyiben nem vállalja, 0 pontot kap. 4. értékelési 
szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. mell. 1. 
pontja ab) az „Egyenes arányosítás”. 14. A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja alapján a bontás 
időpontja: 2022. július 29. 15:00. A bontás az EKR-ben történik. 15. Ajánlatkérő az eljárásban 
helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, 
hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 840 adag/nap szabad főzőkapacitással 
rendelkező saját tulajdonú, vagy bérelt, érvényes műszaki engedéllyel és diétás kiszolgált 
képességgel rendelkező, továbbá közétkeztetési szolgáltatásra ÁNTSZ engedéllyel rendelkező 
havaria főzőkonyhával, ahonnan havaria esetén a szolgáltatást 1 órán belül minden jogszabályi 
előírás betartása mellett biztosítani tudja. A havaria főzőkonyha nem egyezhet meg az M.4. 
alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott főzőkonyhával. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő a szerződés megkötéséig a havaria konyha rendelkezésre állását nem tudja igazolni, 
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A havaria konyha rendelkezésre állásáról az 
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 17. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők által 
létrehozandó gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja. 18. Az ajánlati kötöttség 
minimális időtartama: az ajánlatok bontásától számított 30 naptári nap. 19. Ajánlattevőnek a 2. 
értékelési szempont alátámasztásaként csatolnia kell az főzés helyszíne és Ajánlatkérő székhelye 
közötti szállítási időtartamot alátámasztó dokumentumot (útvonaltervezőről készített 
képernyőképet, melyből megállapítható az útvonal megtételéhez szükséges időtartam). 20. 
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 676/2020 Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése által 
előírt táplálkozás egészségügyi minősítését.
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