AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2013.
Kecskéd község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
és
a Kecskédi Általános Iskola
közétkeztetésének biztosítására készétel beszerzésére
pályázatot hirdet
I./ Az ajánlat tétel tárgya és mennyisége:
1./ Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
Gyermekek számára:
Az éves adagszám gyermekek számára: reggeli – ebéd – uzsonna: 13 585
Élelmezési napok száma: 220/nap/év
Felnőttek számára: csak ebéd
Éves adagszám: 1 078
2./ Kecskédi általános Iskola
Gyermekek számára:
Az éves adagszám gyermekek számára:
reggeli :
ebéd:
uzsonna:

10 848
19 854
10 848

Élelmezési napok száma: 185/nap/év
Felnőttek számára: csak ebéd
Éves adagszám: 2 702
A létszámok változása miatt az éves adagszámok a tényleges létszámhoz igazodóan -20 %kal eltérhetnek évente

A nyertes ajánlattevő feladata az ételek kiszállítása a közintézmények számára saját
edényzetben és saját gépkocsival, a tízórait naponta reggel 6,30-7,30 óra, az ebédet és az
uzsonnát naponta 11-12 óra közötti időben, továbbá az Általános Iskola tálalókonyhájának
üzemeltetése saját személyzettel és a saját eszközeivel. Az eszközök biztosítása és pótlása a
nyertes ajánlattevő feladata.
Az ételek kiszállításához szükséges, ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező gépjármű biztosítása
és fenntartása is a nyertes ajánlattevő feladata
A nyertes ajánlattevő által megadott nettó eladási árnak tartalmaznia kell az ételek
kiszállításának költségeit, az egyéb rezsi költséget és az Általános Iskolai tálalókonyha
üzemeltetésének költségeit is. Ajánlattevő az ajánlatban megajánlott nettó eladási áron felül
semmilyen jogcímen térítésre nem tarthat igényt.
A közétkeztetés biztosítása az iskolai szünetekben is folyamatos (csökkentett adagszámmal).
A nyertes ajánlattevő köteles HACCP rendszert vagy azzal egyenéretékű európai
szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtetni
Az ajánlattevő kötelessége az oktatási és nevelési intézményben keletkező ételhulladék
elszállítása
A szerződés meghatározása: szolgáltatási szerződés
II./ Ajánlattételi feltételek:
- Az ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 millió Ft/év összegű és káreseményenként
min. 1 millió Ft nagyságú az ajánlattételi felhívás tárgyára (étkeztetés) vonatkozó
érvényes felelősségbiztosítással
- ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező gépjármű biztosítása és fenntartása
- A szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalása: Késedelmi kötbér mértéke a
szerződés napi nettó összegének 1 %-a óránként, de legfeljebb összesen a vállalkozási
szerződés nettó értékének 10 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó
összegének 25 %-a.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben teljesítési biztosítékot
köt
ki, a szerződés végső időpontjáig, amelynek mértéke 800.000,-Ft. A biztosíték az
előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel
teljesíthető

Az ajánlattételnek tartalmaznia kell:
- az árajánlatot
- étlapváltozatok
- referencia lista
- működési és egyéb szakhatósági engedélyek másolatát
- szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatait
A teljesítés határideje:
A szállítás kezdő időpontja: 2013. szeptember 1.
Befejező időpontja: 2016. augusztus 31.
A teljesítési helyek:
Kecskédi Általános Iskola, 2852 Kecskéd, Vasút u.100
Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda, 2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.
A ajánlattétel benyújtásának határideje: 2013.április 30.
A ajánlattétel benyújtásának címzettje: Kecskéd Községi Önkormányzat 2852 Kecskéd,
Vasút u. 105.
A ajánlattétel benyújtásának módja: ajánlott postai küldeményként, vagy Polgármesteri
Hivatalban személyesen.
A ajánlattétel elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen. A döntést követően az
ajánlattevők írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselő-testület döntéséről.
További tájékoztatás kérhető:
Grúber Zoltán polgármestertől, a Polgármesteri Hivatalban, telefonon: 34/478-244; vagy
e-mail útján: hivatal @ kecsked.hu
Kecskéd, 2013. március 27.
Kecskéd Község Önkormányzata
ajánlatkérő

