
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉTKEZTETÉSRE 

 

 

I. Pályáztatók adatai: 

1. Ajánlatkérő neve:   Vilonya Község Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe:   8194 Vilonya, Kossuth u.18. 

Ajánlatkérő telefon/fax száma: 06-88-490-163 

Ajánlatkérő e-mail címe:   vilonya@invitel.hu 

 

 2. Ajánlatkérő neve:  Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és 

Bölcsőde és Vilonyai Tagintézménye 

  Ajánlatkérő címe: 8182 Berhida, Ibolya u.1. 

Ajánlatkérő telefon/fax száma: 06-88-455-270 

Ajánlatkérő e-mail címe:   hetszin@invitel.hu 

 

 3. Ajánlatkérő neve:   Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

  Ajánlatkérő címe:   8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. 

  Ajánlatkérő telefon/fax száma: 06-88-455-153 

  Ajánlatkérő e-mail címe:  csaladsegitokozp@gmail.com 

 

 

II. A pályázat tárgya: 

1.a  Vilonya Község Önkormányzata részéről pályázat kiírása a Berhidai II. 

Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Vilonyai 

Tagintézményében a tanulók számára az iskolai tanítási napokon az 

étkeztetés (tízórai, déli meleg főétkezés és uzsonna) biztosítására. 

1.b  A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részéről pályázat 

kiírása a Vilonyai Tagintézményében a gyermekek számára az 

étkeztetés (reggeli, déli meleg főétkezés és uzsonna) biztosítására. 

1.c A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részéről pályázat kiírása 

az általa biztosított szociális és melegétkezés (déli meleg főétkezés) 

biztosítására Vilonya község közigazgatási területén 2018. január 1. – 

2018. december 31-ig terjedő időszakban. 

 

2. A pályázó saját vagy bérelt főzőkonyhájában előállított (főzött), illetve 

elkészített adagok kiszállítása a 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/A. szám alatti 

köznevelési intézménybe. 

3. A közétkeztetés várható alakulása az általános iskolában 8 fő, óvodában  

23 fő, szociális étkező 4 fő. 



Pályázó a minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a 
közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó irányadó 
jogszabályok, utasítások alapján köteles betartani különös tekintettel a 
37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletre. 

 

4. Az intézmény tálalókonyhájához a reggeli és tízórai alapanyagát 7.00 

óráig, az ebédet és az uzsonnát 11-11,30 között kell – az ide vonatkozó 

élelmiszerhigiéniai szabályok szigorú betartásával – a Pályázónak 

szállítania. 

5. A teljes szolgáltatásnak minden elemében meg kell felelnie a HACCP 

követelményeinek. 

 

III. Pályázati feltételek: 

 

1. A pályázó neve, székhelye, (attól eltérő postacíme, ahová az értesítést 

kéri) képviselő neve, adószáma, elérhetőségeként fax-száma vagy e-mail 

címe szerepeljen, 

2. A működéshez szükséges engedélyek (melegkonyhás étkeztetésre 

működési engedélyének) megléte és pályázó által hitelesített másolatának 

becsatolása, 

3. a pályázó tevékenységének bemutatása, a szolgáltatás működésével 

kapcsolatos elképzelések ismertetése írásban, 

4. HACCP dokumentáció és az érvényben lévő HACCP igazolás, 

jegyzőkönyv pályázó által hitelesített másolatának becsatolása, 

5. Eljáró személy cégjegyzési és képviseleti jogosultságát igazoló aláírási 

címpéldány, egyéni vállalkozó esetében egyéni nyilvántartási szám, 

adószám pályázó által hitelesített másolatának becsatolása, 

6. Pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az önkormányzattal szemben 

tartozása nem áll fenn, 

7. 3 hónapnál nem régebbi NAV igazolás benyújtása köztartozás-mentesség 

igazolására, 

8. Pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának 

időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt, 

9. Bruttó adagárat (élelmezési önköltség és rezsiköltség külön-külön 

megjelölve) illetve szállítási költséget külön jelölje meg km/Ft összegben II. 

Fejezet 1.a – b –c pontjainak megfelelő bontásban.  

10. Nyilatkozat arról, hogy a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokat, utasításokat, jogszabályokat betartja, személyi 

feltételeknek megfelel.  



11. Pályázó nyilatkozata, hogy a közétkeztetés biztosításáról folyamatosan 

gondoskodik, a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétét 

igazolja a végzettség pályázó által hitelesített másolatának becsatolásával, 

12. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt 

feltételeket, 

13. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben 

pályáztató kezelhesse, 

14. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyílt ülésen való 

tárgyalásához. 

 

IV. További pályázati feltételek: 

 1.   A pályázat a II. fejezet 1.a-b-c pontjaira együtt nyújtható be. 

2. Az ebéd adagokat minden alkalommal a hatályos élelmezési 

nyersanyagnormák szigorú betartásával kell elkészíteni. 

3. Az igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a következő napra 

vonatkozó létszámadatokat reggel 10.00 óráig megadja a szolgáltatónak. 

4. A szolgáltatást igénybe vevő tagintézmény vezetője az előző hét szerdáig 

véleményezésre megkapják a szolgáltatótól a következő heti 

étrendtervezetet. Az esetlegesen kifogásolt étrendi összeállításokkal 

kapcsolatban az intézmény vezetőjének elutasító, módosító javaslatait a 

szolgáltatónak kötelező figyelembe venni. 

5. Pályáztató az ellenértéket havonta utólag, az intézmény által élelmezés-

nyilvántartás hitelesített másolata alapján igazolt teljesítést követően, a 

szolgáltató által kiállított számla alapján – min. 15 napon belül - átutalással 

teljesíti. Az intézmény és a szolgáltató is e fejezet 3. pontban részletezett 

létszámadagokról köteles élelmezés nyilvántartást vezetni, melyek 

összevetése után kerülhet sor (egyezőség esetén) a számlakiegyenlítésre. 

6. A szolgáltató a II. fejezet 1.a-b-c pontok szerint, intézményenként köteles a 

szolgáltatás igénybevételéről a számlát kiállítani. 

7. Pályáztató előleget nem fizet. 

8. Ajánlatkérők fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás 

bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

 

 

 

 

 



V. A pályázat benyújtása: 

Az ajánlatot – a pályáztatók szerinti bontásban - zárt borítékban, cégszerű 

aláírással ellátva írásban, postai úton vagy személyen kell benyújtani Vilonya 

Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth u.18. címre. 

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat közétkeztetésre.”   

A pályázat beérkezési határideje: 2017. október 24. 12,00 óra. 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

 

VI. A pályázat elbírálására  

1 Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője részéről 2017. 

november 30-ig 

2  A Családsegítő Központ  Berhida vezetője részéről 2017. november 30-ig 

      3 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről 2017. november 

30-ig  

 

A döntést követően az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó (legalacsonyabb 

ár, pályázati feltételek vállalása) pályázóval – visszalépése esetén az értékelés során 

következő legkedvezőbb pályázóval - kerül sor a vállalkozási szerződés 

megkötésére. Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést 

küldünk. 

 

Melléklet: vállalkozási szerződés tervezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


