PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÖZÉTKEZTETÉSRE
Piliscsaba Város Önkormányzata az alábbi tartalomnak megfelelő közétkeztetési
szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.
1. A pályázat tárgya:
Ajánlatkérő saját vagy bérelt főzőkonyhában előállított (főzött), illetve elkészített hidegmeleg étel előállítására, szakorvosi javaslattal rendelkező gyermekek diétás étkezésének
biztosítására és az Ajánlatkérő ételkiosztó helyszíneire történő, hétfőtől-péntekig tartó
kiszállítására kíván beszerzési eljárást lefolytatni.
A gyermekétkeztetési feladatainak ellátására (kb. 350 fő) irányuló vállalkozási szerződés. A
szociális étkeztetésben résztvevők (kb. 60 fő) részére egy menü lehetőséggel. A pályázati
felhívás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.piliscsaba.hu
honlapon. A szerződés időtartama: 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig
tartó határozott időtartam.
Ételkiosztás helyszínei:
 Óvoda: Piliscsaba, Bajcsy Zs. u. 33., Levente u. 13., Szent László király útja 28.,
Egyetem u.5., Bajcsy Zs. u. (új óvoda)
 Általános Iskola: Piliscsaba, Templom tér 7. Fő út 124.
 Piliscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Piliscsaba, Templom tér 13.
 Házhoz szállítás biztosítása
Az ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Piliscsaba Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.
Ajánlatkérő telefon/fax száma tel.: Tel: 26/575-500 Fax:26/575-501
Ajánlatkérő e-mail címe: jegyzo@piliscsaba.hu
2. A pályázat tárgyát képező szolgáltatás adatai:
Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama:
2017. szeptember 1. - 2018. augusztus 31. (munkanapokon)
Piliscsaba Város Önkormányzata
Szociális étkeztetés 5 596 5 596 5 522
Óvoda (3x étkezés) 5 526 5 020 4 769
Iskola (3 x étkezés) 12 976 12 976 12 407
Önkormányzat szociális étkeztetés 599 595 598 2
Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben
alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó irányadó jogszabályok, utasítások
tartalmazzák.
3. A pályázat formai és tartalmi követelményei:
A benyújtandó pályázati anyagoknak formai megkötései nincsenek.
Tartalmazniuk kell:
• az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.),
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• 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 a
pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív adóslistán szerepel,
• ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket,
• ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy igény szerint milyen feltételek mellett vállalja diétás
étkezés biztosítását,
• a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, szakirányú képesítést
igazoló okiratok másolata,
• kiépített és működő HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer igazolása
• az ellátást biztosítandó, legalább az ajánlatnak megfelelő szabad kapacitással rendelkező,
pályázó által üzemeltetett főzőkonyha működési engedélyének csatolása
• a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása
• legalább kettő referencia benyújtása
1 fő élelmezésvezető és a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétének igazolását
• a pályázat tárgyát képező szolgáltatás ellátására vonatkozó költségvetési tervet
• minta étlapot
• 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, igény szerint házhoz szállítással
Ajánlatkérő jogosult a fenti adagszámoktól +/- 20 %-ban bármikor eltérni.
4. Finanszírozási feltételek:
• Ajánlatkérő az ellenértéket utólag, havonta benyújtható számla ellenében a pályáztató által
igazolt teljesítést követő 10 napon belül átutalással teljesíti.
• Ajánlatkérő előleget nem fizet
5. A pályázat benyújtása:
Az ajánlatokat zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva írásban postai úton vagy
személyesen kell benyújtani Piliscsaba Város Önkormányzata címére 2081 Piliscsaba, Kinizsi
Pál utca 1-3. címére.
A borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Közétkeztetési pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. június 7. 16.00 óra. Hiánypótlásra minden
pályázónak egy alkalommal van lehetősége. Az ajánlattétel nyelve: magyar.
6. A pályázat bontása és elbírálása:
A pályázatok elbírálására a benyújtást követő soron következő ülésén kerül sor. Piliscsaba
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó
(legalacsonyabb ár, minőségi garancia-vállalás, 30 napos fizetési határidő, teljesítési garancia,
referenciák) pályázóval köt megállapodást.
Bírálati szempont: 90%-ban az ár, 10% -ban a mintaétlap
Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.
Piliscsaba Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás
bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa
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