
















Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2021. szeptember 2-i  

zárt ülésére 
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Tárgy: „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra” tárgyú közbeszerzés 
nyertesének kiválasztása 

Előterjesztő polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Dr. Nedwed Mária akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 
valamint a bírálóbizottság tagjai 

Az ülések időpontja 2021.09.02. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzési szakértőnkkel folytatott egyeztetések alapján a jövőben a folyamatban lévő 
közbeszerzési döntéssel még le nem döntés előkészítő anyagainkat zárt ülés keretében javasoljuk 
megtárgyalni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban az Infotörvény) 27. § (5) bekezdése alapján, mely az alábbiak szerint 
rendelkezik: 

„A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás 
során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig 
nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség 
kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.” 

Természetesen a döntés eredménye, vagyis az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés nyilvánosságra 
hozataláról a közbeszerzési törvény és az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően gondoskodunk. 

A Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a képviselőtestület zárt ülést rendelhet el … az általa 
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

Ugyanezen § (3) bekezdése szabályozza azt, hogy a zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a 
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá 
meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett 
és a szakértő vesz részt. …. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az 
érintett meghívása. 

A fentiek figyelembevételével vita nélkül kérem döntésüket az alábbi határozati javaslatról: 

…/2021. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra” tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertesének kiválasztását nyílt/zárt ülésen tárgyalja. 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta tovább zajlott a közétkeztetési közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos vita. 

2021. augusztus 23-án a P. Dussmann Kft. iratbetekintési lehetőséget kér és kapott, majd 2021. 
augusztus 26-án előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) 80.§-ában foglalt lehetősséggel élve. Ennek a kezdeményezésnek azonban az a 
következménye, hogy a „kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíznapos 
időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést …, ha eddig az időpontig a 
szerződéskötési moratórium egyébként lejárna” (Kbt. 80. § (5) bekezdése). Esetünkben a 
vitarendezési válasz megadási határidő egybe esik az Eatrend Kft-vel kötendő szerződés időpontjával, 
ami legkorábban 2021. augusztus 31. napján lett volna megköthető. 

A fenti események és jogszabályi előírások miatt a közétkeztetési feladataink ellátása érdekében 
rendkívüli intézkedésre volt szükség, ezért változatlan feltételekkel a P. Dussmann Kft-vel, a 
vitarendezés és az esetleges közbeszerzési döntőbizottsági eljárás lezárásig meghosszabbítottam a 
szerződést (a közbeszerzési szakértőnk által 2021. augusztus 27-én készített és mindkét fél által aláírt 
szerződés a határozati javaslat mellékletét képezi).  

Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. § (5) bekezdése szerint megtett 
intézkedéssel egyetértenek, kérem az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 

…/2021. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete egyetért a polgármester államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 40. § (5) bekezdése szerint tett intézkedésével, mely szerint a közétkeztetésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezártáig a P.Dussmann Kft-vel kötött szerződést – a melléklet szerinti 
szerződésmódosítás alapján, változatlan feltételekkel – meghosszabbította. 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

…/2021. (....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Vállalkozási szerződés 2. 
számú módosítása 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Közbeszerzési eljárást indítottak „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra” tárgyban.  

Közbeszerzés tárgya: Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra 

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére 2021. 
szeptember 1. napjától 2 év határozott időtartamban vállalkozási szerződés keretében. Tököl Város 
Önkormányzata közigazgatási területén található köznevelési és szociális alapfeladatot ellátó 
intézményeiben a közétkeztetés biztosítása. Nyertes ajánlattevő feladata az ételek készítése és 
ajánlatkérő tálalókonyháira történő szállítása. Nyertes ajánlattevő feladata diétás étkezés biztosítása 
az ellátott intézményekben, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei étkeztetés biztosítása. Az ebéd kétfogásos főtt étel, a 
tízórai és az uzsonna hidegcsomag formájában szállítandó. A diétás menü névre szólóan, címkézett, 
zárt, egyszer használatos, egyadagos kiszerelésben külön csomagolva biztosítandó. A szünidei 
étkeztetés biztosításakor az Ajánlatkérő választása szerint vákuumcsomagolt ételek elkészítése és az 
Ajánlatkérő által meghatározott központi helyszínre szállítása képezi a feladatot. Biztosítandó továbbá 
minden munkanap a felnőtt étkezők, valamint a szociális étkeztetésben részesülők részére az ebéd. 

A közbeszerzés mennyisége:  

Vállalkozási szerződés alapján 2021. szeptember 1. napja és 2023. augusztus 31. napja között Tököl 
Város Önkormányzata közigazgatási területén található köznevelési és szociális alapfeladatot ellátó 
intézményeiben a közétkeztetés biztosítása. 

Nyertes ajánlattevő feladata az ételek készítése és ajánlatkérő tálalókonyháira történő szállítása. 

Nyertes ajánlattevő feladata diétás étkezés biztosítása az ellátott intézményekben, továbbá a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti 
szünidei étkeztetés biztosítása. 

Óvodai étkeztetés: 

Tízórai adag/év: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag) 

Ebéd adag/év: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag) 

Uzsonna adag/év: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag) 

Általános iskola – 7-10 éves korosztály - alsó tagozat: 

Tízórai adag/év: 46.321 adag (két évre: 92.642 adag) 

Ebéd adag/év: 46.329 adag (két évre: 92.658 adag) 

Uzsonna adag/év: 32.589 adag (két évre: 65.178 adag) 

Általános iskola – 11-14 éves korosztály - felső tagozat: 

Tízórai adag/év: 20.036 adag (két évre: 40.072 adag) 

Ebéd adag/év: 20.054 adag (két évre: 40.108 adag) 

Uzsonna adag/év: 1.106 adag (két évre: 2.212 adag) 

Ebéd adag/év (felnőtt + szociális étkeztetés): 9.667 adag (két évre: 19.334 adag) 

A szállítandó mennyiségek a fentiektől legfeljebb +/- 10 %-ban eltérhetnek. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) 
pont] alapján értékeli, a következők szerint: 

Értékelési szempont Súlyszám 

1. Összesített éves nettó ajánlati ár 60 

2. Étlapok (szakmai ajánlat) 30 

3. Változatossági mutató 10 

Kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. 

Pontkiosztás módszere: Az ajánlati ár szempont esetén fordított arányosítás, étlapok szempont esetén 
egyenes arányosítás, a változatossági mutató esetén: ((levesf + húsf + főzelékf + köretf) / (levese + 
húse + főzeléke + körete)) x 100, ahol: f= féleség, e= előfordulás. 

Az értékelés módszerének részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza. 
Beérkezett ajánlatok száma: 2 (kettő) darab. 
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Tárgy: Tököl Város Önkormányzata Ajánlatkérő „Tököl – Közétkeztetés két év 

időtartamra” tárgyú EKR000719322021 azonosítójú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásában – válasz előzetes vitarendezési 

kérelemre 

 

 

Tisztelt Ajánlattevők!  

 

Tököl Város Önkormányzata Ajánlatkérő „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra” 

tárgyú EKR000719322021 azonosítójú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nemzeti nyílt 

közbeszerzési eljárásában a Kbt. 80. § alapján az alábbi választ adja a P. DUSSMANN 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 35., 10591345-2-44) 

ajánlattevő 2021. augusztus 26. napján benyújtott előzetes vitarendezési kérelmére. 

 

I. Az előzetes vitarendezési kérelem 

 

A P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 35., 

10591345-2-44) Kérelmező részéről beérkezett előzetes vitarendezési kérelmet teljes 

egészében csatoljuk. 

 

II. Válasz az előzetes vitarendezési kérelemre 

 

Ajánlatkérő a beérkezett előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakat megvizsgálta és az 

alábbi megállapításokat tette. 

 

1. kérelmi elem 

 

Kérelmező álláspontja szerint „a nyertes ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel az Eatrend 

Kft. hiánypótlás keretében a szakmai ajánlatát olyan ajánlati elem tekintetében módosította, 

amely az ajánlatok elbírálása során értékelésre került és ezen szakmai ajánlat hiányosságai 

semmiképpen nem tekinthetők nem jelentős, egyedi részekre vonatkozó hibáknak.” 

 

Álláspontunk szerint az Eatrend Kft. szakmai ajánlata tekintetében elrendelt hiánypótlási 

felhívás nem ütközött a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjába, és így jogszerű volt. 

 

Kérelmező által is hivatkozva Ajánlatkérő az alábbi dokumentumok, mint szakmai ajánlat 

részét képező dokumentumok benyújtását írta elő: 

- 2x10 napra, tavasz-nyár és őszi-téli időszakra szóló mintaétlap – óvodás (4-6 év) 

korosztály részére  tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával 

- 2x10 napra, tavasz-nyár és őszi-téli időszakra szóló mintaétlap - általános iskola alsós 

(7-10 év) korosztály részére tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával 

- 2x10 napra, tavasz-nyár és őszi-téli időszakra szóló mintaétlap - általános iskola felsős 

(11-14 év) korosztály részére tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával 
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- Ajánlattevő köteles az étlapok és a hozzájuk tartozó nyersanyag kiszabatok és adatok 

összeállítása során a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról előírásait betartani. 

- Ajánlattevőnek az étlapokat, és a tápanyag-kimutatásokat (napi és étkezésenkénti) be 

kell nyújtania. 

 

Előbbi dokumentumok tetemes mennyiséget jelentenek, mind Kérelmező, mind a nyertesnek 

hirdetett ajánlattevő esetén több tucat, többoldalas fájlt eredményeztek. 

 

Álláspontunk szerint ezen dokumentumok egy-egy akár formai, akár tartalmi hibájának 

javítására a Kbt. 71. § (8) b) pontja alapján törvényes lehetőség van, és azt Ajánlatkérő 

köteles is előírni. 

 

Jelen esetben két korcsoport egy-egy étkezésében volt javítandó hiba, ami az egész szakmai 

ajánlathoz képest kétségtelenül „nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba”-ának 

tekinthető és így hiánypótlás során javítható. 

 

Erre való tekintettel a hiánypótlás elrendelése jogszerű volt. 

 

2. kérelmi elem 

 

Kérelmező álláspontja szerint „a nyertes ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel az Eatrend 

Kft. szakmai ajánlatát hiánypótlás keretében olyan ajánlati elem tekintetében módosította, 

amely az ajánlatok elbírálása során értékelésre került, ezzel megsértve az ajánlati kötöttséget, 

valamint a Kbt. 81. § (11) bekezdését.” 

 

Álláspontunk szerint az elrendelt hiánypótlás, illetve annak során benyújtott javított 

nyersanyagkiszabatok nem eredményezték az ajánlati kötöttség megsértését. 

 

Ajánlattevő szakmai ajánlata – minta étlapja –  változatlan volt abban a tekintetben, hogy a 
➢ 7-10 éves korcsoport 3. élelmezési nap ebédje Pulyka brassói feltét 

➢ 11-14 éves korcsoport 3. élelmezési nap ebédje Pulyka brassói feltét 

➢ 7-10 éves  korcsoport 12. élelmezési nap tízóraija Szardíniakrém 

➢ 11-14 éves korcsoport 5. élelmezési nap tízóraija Szardíniakrém 

 

Való igaz, hogy az étlap és a nyersanyagkiszabat meg kell hogy feleljen egymásnak, azonban 

a nyersanyagkiszabat apróbb javítása az előző kérelmi elemnél is kifejtettek szerint a 

hiánypótlás körében megengedett és így nem eredményezheti az ajánlati kötöttség 

megsértését. Igaz ez már csak arra tekintettel is, hogy ha a hiánypótlás során megejtett 

bármilyen javítás az ajánlati kötöttség sérelmét eredményezné, akkor semmilyen 

hiánypótlásra sem lenne lehetőség és a jogszabály kifejezetten tiltaná azt. 

 

Ettől eltérően a hiánypótlás lényege az ajánlat hibáinak orvoslása, érvényessé tétele, anélkül, 

hogy a hiánypótlás alapelvi sérelmet okozna, illetve az ajánlattevők értékelés szerinti 

sorrendjét változtatná. 

 

A Pulyka brassói feltét, illetve Szardíniakrém zsiradék mennyisége külön értékelés tárgyát 

nem képezte, az ajánlattevők sorrendjét nem képes befolyásolni, így annak formai és tartalmi 

javítása, hiánypótlása sem az alapelvi rendelkezésekbe, sem az ajánlati kötöttség ideje alatti 

módosítás tilalmába nem ütközött. 
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3. kérelmi elem 

 

Kérelmező álláspontja szerint „nyertes ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel az Eatrend Kft. 

szakmai ajánlata nem felel meg a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek, olyan előírást 

tartalmaz, mely nem felel meg a kiírásnak és vonatkozó jogszabályoknak.” 

 

„A 11-14 éves korosztály esetében, ha az Eatrend Kft. kiszabását vesszük alapul, az ebédnél 

787 kcal jön ki eredményül az Eatrend Kft. által benyújtott 751 kcal helyett.  

A napi tápértéket összesítve: 1570 kcal” 

 

Az Eatrend Kft. tápanyag kiszabata (ebéd) valóban 751 kcal-t, 

 

 
 

míg a teljes napi energia mennyiségre 1534 kcal-t tartalmaz. 
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Ajánlatkérő ismételten elvégezte a 11-14 éves korosztály 3. élelmezési napra a hiánypótlás 

során csatolt étlapokra vonatkozó számításokat a Nutricomp Étrend 4.0 étrendelemző 

program segítségével, és az alábbi eredményt kapta: 

 

Az Eatrend Kft által hiánypótlásként megküldött dokumentum nyersanyag kiszabata alapján a 

7-11 korcsoport tekintetében a  NutriComp Étrend 4.0 programból mentett adatok szerint: 

3. napi összes energiamennyiség helyesen 1570 kcal, az ebéd energiatartalma 787 kcal. 

 

Előbbi megállapítást képernyőfotók támasztják alá: 

 

A Pulykabrassói feltét eredeti kiszabatában szereplő 7 g napraforgó olajból „levonásra került”   

5 g, ezáltal maradt 2 g napraforgólaj. 

 

A NutriComp Étrend 4.0 programból mentett étrendtervezés (4db képernyőkép 

folytatólagosan): 
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Az ebéd energiatartalma: 787 kcal. 

 

 

 
 

A napi összesített energiatartalom 1570 kcal! 

 

A NutriComp Étrend 4.0 programból mentett nyersanyag kiszabat (3db képernyőkép 

folytatólagosan): 
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Az Eatrend Kft. által megadott 3. nap napi összes energiamennység 1534 kcal, illetve az ebéd  

751 kcal értéke további -4g (mínusz 4 g) étolaj levonása után „jön ki”. 

 

A nyersanyag kiszabatban jól megjelenik a korábban is kifogásolt  -2g (mínusz 2g) étolaj. 

 

 
 

-5 g étolaj levonása a Pulykabrassói feltétből 



 

11005544  BBuuddaappeesstt,,  VVaaddáásszz  uu..  3322..  II..  eemm..  33..  

EE--mmaaiill::  mmaarriiaa..nneeddwweedd@@ddrrnneeddwweedd..hhuu  

MMoobbiill::  ((3300))  334433--88333388 

9/

13 

 
  

még  -4 g étolaj levonása a Pulya brassói feltétből (összesen 9 g étolaj került levonásra az 

eredeti kiszabatban szereplő 7 g étolajból) 

 

 
 

Az ebéd energiatartalma 750,9 kcal, kerekítve 751 kcal. 

A napi összesített energiamennyiség 1533,9 kcal, kerekítve 1534 kcal. 
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A NutriComp Étrend 4.0 programból mentett nyersanyag kiszabat (3db képernyőkép 

folytatólagosan): 
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A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a korcsoportonkénti napi 

energiaszükségletet. 11-14 éves korcsoport esetén napi háromszori étkezésre ez 1300–1550 

kcal / nap / fő, azaz az 1570 kcal érték az értékhatár feletti és így nem felel meg a 37/2014. 

(IV.30.) EMMI rendelet előírásainak. 

 

Az EMMI rendelet szerint 

5. § (1) A Közétkeztető által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 

3. mellékletben feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével a (2) és (3) 

bekezdésben foglaltak szerint naponta biztosítandó. 

 

A felső értékhatár feletti érték nem felel meg az EMMI-rendelet fent idézett 

rendelkezéseinek, így valóban az ajánlat érvénytelenségét kell, hogy maga után vonja, 

tekintettel arra is, hogy ezen határértékek naponta és nem több élelmezési nap 

átlagában betartandók. 

 

Ajánlatkérő Kérelmező 3. kérelmi elemének helyt ad.  

 

4. kérelmi elem 

 

Kérelmező álláspontja szerint „A 7-10 éves korosztály esetében, ha az Eatrend Kft. kiszabását 

vesszük alapul, az ebédnél 721 kcal jön ki eredményül az Eatrend Kft. által benyújtott 684 

kcal helyett. 

A 11-14 éves korosztály esetében, ha az Eatrend Kft. kiszabását vesszük alapul, az ebédnél 

787 kcal jön ki eredményül az Eatrend Kft. által benyújtott 751 kcal helyett.” 

 

Ajánlatkérő a hamis adatszolgáltatás kérdését a harmadik kérelmi elemmel is érintett második 

esetkörben vizsgálta. 

 

A 3. kérelmi elemnél részletesen levezetett számításokból megállapítható, hogy a hiánypótlás 

során benyújtott 11-14- éves korosztály 3. napi tápanyagkiszabata hamis adatot tartalmaz, az 
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abban megjelölt kalória-adatok csak akkor „jönnek ki”, ha összesen 9 g étolaj kerül levonásra 

az eredeti kiszabatban szereplő 7 g étolajból). 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik: 

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 

nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 

bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 

hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 

ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 

vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 

ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 

álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

 

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó EMMI-rendeletnek való megfelelés alapvetően 

befolyásolja az ajánlat érvényességét, érvénytelenségét, és a nyertesnek hirdetett ajánlattevő 

erre vonatkozóan szolgáltatott hamis adatot (ráadásul erre vonatkozó felvilágosítás kérés és 

hiánypótlás során), a hamis adatszolgáltatás miatti kizárás, érvénytelenné nyilvánítás jelen 

eljárás során is felmerül, melynek tekintetében Ajánlatkérő külön fog döntést hozni. 

 

Kérjük a jelen előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérői válaszban foglaltak szíves 

tudomásul vételét. 

 

Ajánlatkérő az összegezés módosítása iránt képviselő-testületi döntést követően fog 

intézkedni, melynek megtörténtéig szíves türelmüket kérjük. 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 31. 

 

 

 

 

 
Dr. Nedwed Mária ügyvéd 

felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

Ajánlatkérő képviseletében 
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