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AJÁNLATKÉRÉS 

KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA 

 

 

Szigetcsép Községi Önkormányzat nevében ajánlattételre kérem fel Önt a Szigetcsépi Záhonyi 

Hugóné Óvoda és a Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

közétkeztetésére vonatkozóan. 

 

1. Az ajánlatkérő: 

 

megnevezése:  Szigetcsép Községi Önkormányzat 

székhelye:  2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2. 

adószáma:  15734800-2-13 

telefon:  24 418 543 

e-mail:   titkarsag@szigetcsep.hu 

képviseli:  Tóthné Kriszt Judit polgármester 

 

2. A beszerzés tárgya: 

 

1. Szigetcsépi Záhonyi Hugóné Óvoda (2317 Szigetcsép, Orgona u. 28.): – 85 fő 

gyermek étkeztetése. Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása; 

 

2. Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2317 Szigetcsép, 

Szabadság u. 1-3): – 134 fő gyermek étkeztetése: kb. 67 %-a részére napi háromszori 

étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), kb. 33 %-a részére ebéd; 

 

3. Szünidei gyermekétkeztetés (ebéd): 4-15 fő gyermek étkeztetése; 

 

4. Alkalmazotti (kapcsolódó munkahelyi) étkezés (ebéd): 10-15 fő felnőtt részére ebéd. 

 

A fenti adatok a tényleges teljesítés során +/- 20 %-kal változhatnak. 

A szolgáltatás körébe beleértendő a havi és heti étlap készítése, az élelmiszer anyagok 

beszerzése, az étel készítése, kiszállítása, mindez a HACCP rendszer követelményeinek 

megfelelően. A kiszállítás az intézményekkel előre egyeztetett időpontban, legfeljebb 

az étkezés megkezdése előtt ½ órával, kizárólag hőtárolós edényben történhet.  Az étel 

melegítése, tálalása, a mosogatás nem tartozik az ajánlatkérés körébe.  

 

A közétkeztetési szolgáltatás időtartama: 

 

2022. augusztus 01. és 2023. július 31. közötti időszakban az óvoda esetében évi 220  

étkeztetési nap, az iskola esetében évi 185 étkeztetési nap figyelembevételével.   

       

A szünidei gyermekétkeztetés az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 

munkanapon. 

Az iskolai szünidei gyermekétkeztetés a nyári szünetben a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan 

szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon. 

       

A közétkeztetési szolgáltatás időpontjai: 

Tízórai:     8:45  

Ebéd és uzsonna:  11:30  
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Tárgynapi rendelések leadása: 

 

A tárgynapot megelőző tízórai szállítás alkalmával. Szünidei gyermekétkeztetés 

esetén a tárgynapot megelőző ebéd szállítás alkalmával. 

 

Az ajánlattevő a minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a 

közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó irányadó 

jogszabályok, utasítások alapján köteles betartani. 

 

A szolgáltatás egyéb előírásai: 

 

A szolgáltatás teljes folyamatának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok 

előírásainak. 

Vállalkozónak rendelkeznie kell a HACCP rendszerrel, és a rendszer előírásainak 

minden tekintetben megfelelően kell szolgáltatnia. Ennek megfelelően: 

- Saját vagy bérelt konyhájában szigorúan be kell tartatnia a vonatkozó előírásokat. 

- A szállítójárműnek a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkeznie kell. 

- A kiszállítás a jogszabályi előírásoknak megfelelő, fertőtleníthető, rozsdamentes, 

hőtárolós szállítóedényekkel történhet. Az edényzet duplikált kell, hogy legyen. A 

leadott étel edényzetét a következő napon cseréli a vállalkozó. 

- Vállalkozó folyamatban részt vevő valamennyi dolgozójának rendelkeznie kell a 

vonatkozó egészségügyi bizonyítvánnyal. 

A szolgáltató az előző hónap utolsó munkanapjáig véleményezésre átadja az intézmény 

vezetőjének a következő teljes havi étrendtervezetet. Az esetlegesen kifogásolt étrendi 

összeállításokkal kapcsolatban az intézmény vezetőjének elutasító javaslatait a 

szolgáltatónak kötelező figyelembe venni. 

 

3. A beszerzés típusa: 

 

Az uniós közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés legalább három ajánlattevő 

meghívásával.  

 

4. A szerződés meghatározása: 

 

Közétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés.  

 

5. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei: 

 

A benyújtandó ajánlati anyagnak formai megkötései nincsenek. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 az ajánlattevő nevét, székhelyét, az ajánlat tárgyát, adószámát, cégjegyzékszámát, 

a képviseletére jogosult személy(ek) nevét, tisztségét,  az ajánlattevő elérhetőségeit 

(telefon, e-mail cím stb.), 

 a működéshez szükséges engedélyeket (meleg-konyhás étkeztetésre vonatkozó 

működési engedély, HACCP igazolás) 

 az illetékes adóhatóság (NAV, önkormányzat) nyilatkozatát arról, hogy az 

ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – 

adótartozása (nullás adóigazolás), 

 ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll 

végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt, 

 ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen kiírásban foglalt feltételeket, 



3 

 

 1 fő élelmezésvezető és a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétének 

igazolása – nyilatkozat és végzettség igazolás pályázó által hitelesített másolatának 

becsatolása, 

 10 napos minta étlapot, 

 ajánlattevő közétkeztetés területén szerzett tapasztalata igazolását referenciával, 

 a szolgáltatás ellenértékét, ajánlati árat étkezési kategóriánként/fő/nap: 

 

Étkezés Nyersanyag Rezsi Nettó ár ÁFA 27 % Bruttó eladási ár 

Óvoda:      

Tízórai      

Ebéd      

Uzsonna      

      

Iskola:      

Tízórai      

Ebéd      

Uzsonna      

      

Szünidei 

ebéd: 

     

Alkalmazotti 

ebéd: 

     

 

6. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 

 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása (nyersanyagnorma, 

rezsiköltség, szállítási költség). 

  

7. Ajánlattételi határidő, melyen a beérkezés időpontja értendő: 

 

2022. június 27. (hétfő) 12 óra 

 

8. Az ajánlattétel benyújtásának módja, helye: 

 

 A benyújtás módja: e-mailben (titkarsag@szigetcsep.hu), vagy személyesen. 

 A személyes benyújtás módja és helye: Egy eredeti példányban a Szigetcsépi 

Polgármesteri Hivatalban (2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.).  

 Amennyiben a személyes út helyett az e-mailben történő megküldést választják, úgy 

az eredeti ajánlat egy példányát legkésőbb az e-mailben történő feladás napját 

követő 5. napig postára kell adni a fenti címre. 

 

9. Jelen ajánlati felhívás kiküldésének dátuma: 

 

2022. június 16. 

 

10. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

 

Az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával elfogadja, hogy 60 napig köteles ajánlatát a 

benyújtott formában változatlanul fenntartani. 

mailto:titkarsag@szigetcsep.hu
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11. Szerződéskötés: 

 

Az ajánlatkérő a beszerzés nyertesével határozott idejű szerződést köt az ajánlatok 

beérkezésétől számított 4 héten belül. 

A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban 

szereplő díjak alapján kerül összeállításra. 

 

A szerződés időtartama: 2022. augusztus 1-től 2023. július 31-ig, 12 hónap, + 24 hónap 

opció. 

Időbeli opció: Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályát további 24 hónappal 

meghosszabbíthatja, amennyiben a szolgáltató szerződésszerűen és panasz nélkül 

teljesít.  

 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha 

- az ajánlattételi határidő után nyújtották be, 

- az ajánlattevőnek az önkormányzatokkal szemben tartozása áll fenn, 

- nem felel meg az ajánlatkérésben foglaltaknak. 

 

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy 

a beszerzési eljárást - annak bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek 

nyilvánítsa. 
 

Az ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására a fent megjelölt 

elérhetőségeken felvilágosítás kérhető Tóthné Kriszt Judit polgármestertől. 

 

 

         


