Pályázati felhívás
Újpetre Község Önkormányzata (7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.) Kiskassa Község
Önkormányzata (7767. Kiskassa, Petőfi u.80.) Peterd Község Önkormányzata (7766. Peterd,
Fő u.66.) Pécsdevecser Község Önkormányzata (7766. Pécsdevecser, Fő u. 27.) pályázatot ír
ki a közös tulajdonukat képező 7766.Újpetre, Kossuth L.u.126. szám alatt lévő konyha
bérbevételére és az onnan történő közétkeztetés biztosítására.
A konyha ellátja az óvodás, általános iskolás gyermekek étkeztetését, a szociális étkeztetést
valamint a vendég étkeztetést.
A bérlet időtartama: 2019. január 1-től 2028. december 31-ig.
Ellátási terület:
- Gyermekétkeztetés vonatkozásában: Újpetrei Általános Iskola és Újpetrei Óvoda étkező
gyermekei
- Szociális étkeztetés vonatkozásában: Újpetre, Kiskassa, Palkonya, Peterd, Ivánbattyán és
Pécsdevecser községek közigazgatási területe

Várható adagszám:

Gyermekétkeztetés kb. 130 fő/ nap,
szociális étkeztetés kb. 110fő/ nap,
vendégétkeztetés (naponta változó)

A minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben
alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.
I. A konyha üzemeltetésének feltételei
- A pályázó a konyhát és kiszolgáló helyiségeit, KÖTELES IGÉNYBE VENNI, saját
költségén üzemeltetni.
- Pályázó a konyha működtetése és az intézményi étkeztetés ellátás során fokozottan köteles
betartani a tevékenységre irányadó közegészségügyi, járványügyi, higiénés szabályokat,
továbbá működési engedélyét jelen szerződés szerinti tevékenységre beszerezni és azt a
szerződés tartama alatt hatályában fenntartani köteles.
- Pályázó a végzett tevékenységéért, az ezzel összefüggésben okozott vagyoni és nem
vagyoni károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
- Pályázó a szerződés teljesítése során saját költségén köteles biztosítani a konyha
működtetéséhez szükséges eszközöket azzal, hogy az önkormányzatok a már meglévő
eszközeiket átadják a pályázónak. Pályázó szerződés hatálya alatt köteles gondoskodni az
átadott eszközök karbantartásáról, javításáról és állagmegóvásáról, továbbá szükség szerint
azok pótlásáról is (leltár alapján).
- A szolgáltató a következő napra vonatkozó adagokat az igénybevevő által az azt megelőző
reggel 9.00 óráig megadott létszámadatai alapján köteles biztosítani.
- A vállalkozó köteles a szolgáltatást igénybe vevő intézmények vezetői részére az előző
hónap utolsó munkanapjáig véleményezésre megküldeni a következő teljes havi
étrendtervezetet. Az esetlegesen kifogásolt étrendi összeállításokkal kapcsolatban az
intézmény vezetőinek elutasító javaslatait a vállalkozó köteles figyelembe venni.
- Közétkeztetésen belül: munkanapokon 11.30-tól 14.00 –ig ételkiosztás, a közoktatásban
résztvevők számára előzetesen egyeztetett időpontban meleg étel tálalása, tízórai, uzsonna
elkészítése, kiosztása.

II. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázati anyagnak formai megkötése nincs.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
- cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét,
képviseleti jogát igazoló okiratot,
- az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé
fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás), vagy az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy pozitív adóslistán szerepel,
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll
végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt,
- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket,
- pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közétkeztetés során a 37/2014. (IV.30.)
EMMI rendeletben foglalt feltételeket, illetve a gyermekek étkeztetésére, a
közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezéseiben foglalt feltételeket vállalja,
- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy igény szerint milyen feltételek mellett vállalja
speciális - diétás, ételallergiás gyerekek számára étkezés biztosítását,
- a pályázó eddigi tevékenységének bemutatását,
- legalább kettő referencia benyújtását,
- a szolgáltatások ellenértékét, ajánlati ár (nettó és bruttó Ft-ban) ellátási kategóriánként
Nettó Ft/fő/nap, Bruttó Ft/fő/nap
Óvodai napi 3x étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
Iskolai étkeztetés napi 3x (tízórai, ebéd, uzsonna)
Szociális étkezés napi 1x ebéd, Újpetrén házhoz szállítás nélkül, a kapcsolt településeken
házhoz szállítással
- bérleti díj a konyha helyiségének és eszközeinek használatára
- Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser, Palkonya településeken élők vendégétkeztetésének és
szociális étkeztetésének biztosítása az Újpetrén alkalmazott áron.
A bérbadók részéről biztosításra kerül:
Az üzemeltetésre meghirdetett bérlemény
- konyha, öltözőhelyiségek, szociális helyiségek, raktár
- ebédlő
- óvoda tálalókonyha
Bérbeadó a pályázatban szereplő helyiségeket 20.000,-Ft/hó bérleti díjért használatba adja.
III. Pénzügyi elszámolás
A vállalkozó által a tárgyhót követő hó 5. napjáig benyújtott számla alapján, teljesítés igazolást
követően, a számla átvételét követő 15 napig.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 15. 16.00 óra
A postai benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

Pályázatokat 2 példányban Újpetre Község Önkormányzata 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.
címre kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Gaszt Árminné
polgármester 72/377-001. 06/30/4900613 vagy az onkormanyzat@ujpetre.hu e-mail címen.
Érvénytelen az ajánlat, ha
- az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
- az ajánlattevőnek az önkormányzatokkal szemben tartozása áll fenn,
- nem felel meg a „Pályázati felhívásban” foglaltaknak.
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2018. december 3.
A kiírók jogosultak az elbírálási határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítani, melyről az ajánlattevőt írásban értesítik.
Az eljárás során előnyt jelenthet:
-

nyersanyagnorma és térítési díj árfekvése
referencia megléte

A kiírók a pályázatot érvénytelennek nyilvánítják, ha
-

nem érkezett pályázat,
kizárólag érvénytelen pályázat érkezett,
a kiírók a pályázat érvénytelenségéről döntöttek.

A kiírók a döntésről valamennyi ajánlattevők írásban értesítenek.
Bérleti szerződés/vállalkozói szerződés megkötése
Kiírók a pályázat nyertesével határozott idejű bérleti szerződést kötnek. A nyertes ajánlattevő
visszalépése esetén kiíró a soron következő helyezettel szerződést köthet.

