
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

I.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: 
Nagyberki Község Önkormányzata 
Postai cím: 
Újváros u. 1. 
Város/Község: 
Nagyberki 

Postai 
irányítószám: 7255 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Tormási István 

Telefon: +36 82579006 

E-mail: tormasi@nagyberki.hu 
 

Fax: +36 82579007 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 

    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: GASZTRONÓMIA Munkahelyi-Közétkeztetési és Szolgáltató Bt. 

Postai cím: Kossuth u. 180. 

Város/Község: Kaposfő Postai irányítószám: 7523                 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Nagyfi József 

Telefon: +36 204553192 

E-mail: nagyfij@freemail.hu Fax: - 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Közétkeztetés ellátása Nagyberki községben. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás  Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés 



Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma: 17 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye: 

Általános Iskola – 7255 Nagyberki, Ifjúság u. 1. 
Napközi Otthonos Óvoda – 7255 Nagyberki, Kossuth u. 61. 

NUTS-kód HU232 NUTS-kód  

NUTS-kód  NUTS-kód  

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2014/10/01 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Szolgáltatás: Közétkeztetés ellátása Nagyberki községben, az alábbiak szerint: 

A tanév, illetve óvodai év minden munkanapján a megjelölt mennyiségű tízórai, ebéd és uzsonna tárgynapi készítése 
az Általános Iskola 350 adagos főzőkonyhájának üzemeltetésével, az ajánlattevő által beszerzendő élelmiszer 
alapanyagokból történő ételkészítéssel és kiadagolással, mosogatási feladatok ellátásával, valamint a keletkező 
ételhulladék elszállításával. Az óvodai étkeztetéshez annak mintegy 800 m-re fekvő melegítőkonyhájába kell 
szállítani az ételt, meleg ételeknél megfelelő hőntartás biztosításával. Az óvodai étkezésnél a kiadagolt élelmet a 
személyzet juttatja el a gyerekekhez, az iskolai étkezés önkiszolgáló jellegű. A szociális étkeztetés esetében az 
ételhordóba, szállításra kész állapotban történő kiadagolás a feladat. 

Az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani, és 
főzőkonyhaként működtetni. Az üzemeltető az eddig is működő konyhát a meglevő eszközök térítésmentes 
használatával veszi át, folyamatos rendelkezésre állásukról, pótlásukról a mindenkori igényeknek megfelelően 
gondoskodik. Az ajánlatkérő vagyontárgyainak szerződéses időszak indulásakor rögzített állapota szerint a lejáratkor 
mennyiségi elszámolás történik felek között. 

A konyhai energiafogyasztás költségeit – a fűtés kivételével – a vállalkozó viseli, mérés alapján. A konyhai 
helyiségek és étterem, valamint berendezéseik szükséges takarítási, karbantartási, felújítási munkáinak elvégzése az 
ajánlattevő feladata, költségei őt terhelik (pl. tisztasági festés, meszelés). A fennmaradó konyhai és éttermi kapacitás 
a vállalkozó részéről szabadon értékesíthető. 

Az ajánlatkérő a tulajdonában levő helyiségek használatáért és fűtési átalányként összesen bruttó 50.000,- Ft/hó 
bérleti díjat kér, amely évente 3%-kal emelkedik, első alkalommal 2015 szeptemberétől. 

Az éves várható ételadagok a következők: 

Iskolai étkeztetés (napi egyszeri) 

− 7-14 éves korosztály részére ebéd: 6.093 adag 

Élelmezési napok száma: 185/év. 

Iskolai étkeztetés (napi háromszori) 

− 7-14 éves korosztály részére tízórai: 9.885 adag 
− 7-14 éves korosztály részére ebéd: 9.885 adag 
− 7-14 éves korosztály részére uzsonna: 9.885 adag 

Élelmezési napok száma: 185/év. 

Óvodai étkeztetése (napi háromszori) 



− 3-6 éves korosztály részére tízórai: 3.117 adag 
− 3-6 éves korosztály részére ebéd: 3.117 adag 
− 3-6 éves korosztály részére uzsonna: 3.117 adag 

Élelmezési napok száma: 220/év. 

Felnőtt étkeztetés (napi egyszeri): 

− Pedagógus/vendég részére ebéd (185 nap/év) 2.448 adag 
− Szociális étkeztetés ebéd (365 nap/év) 3.756 adag 

Az ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +20 %-kal eltérhet. 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 55520000-1 -   -  

További 
tárgy(ak) 

55523100-3 
55523000-2 

-   -  

II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  

Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 
szerződést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 

Érték: 21325109 Pénznem: HUF X   ,  

  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
Az időtartam hónapban:   vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY: 

Kezdés: 2014/10/01 (év/hó/nap) 

Befejezés: 2016/03/31 (év/hó/nap) 

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: …./.../... (év/hó/nap) 
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: …./.../... (év/hó/nap) 

A szerződés határozatlan időtartamra szól?  igen  nem 

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: …./.../...  (év/hó/nap) 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: …./.../... (év/hó/nap) 

II.4)  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

A II.1.4) pontban foglaltakkal megegyező időarányos rész. 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 



Érték: 14010159 Pénznem: HUF X   ,  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

III.1) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti elj árás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén 

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

  Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 



 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

X Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat 

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 

                                                                                           

                                                                                           

III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS  KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

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

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap)  

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) 

Dátum: 2014/09/01 (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21103/2014 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap) 

IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 



IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?  igen  nem 

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - 

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

IV.2)  SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? X igen  nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - 

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

IV.3)  SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?  igen X nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

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

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: - 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2015/10/06 (év/hó/nap) 

 


