PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (7768 Vokány, Kossuth utca 104.) és
Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (7768 Kistótfalu, Bem apó utca 1.)
pályázatot ír ki a közösen működtetett 7768 Vokány, Kossuth utca 130. szám alatti
Főzőkonyha bérbevételére és a Főzőkonyháról történő közétkeztetés biztosítására.
A Főzőkonyha ellátja a családi napközis, óvodás és általános iskolás gyermekek étkeztetését,
a szociális étkeztetést, valamint a vendég étkeztetést.
A bérlet időtartama: 3 év
Pályázati feltételek:
1. A pályázó tevékenységének bemutatása, a konyha működtetésével kapcsolatos
elképzelések ismertetése.
2. 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetében
vállalkozói igazolvány hitelesített másolata.
3. Pályázó nyilatkozata arról, hogy az önkormányzatokkal szemben tartozása nem áll
fenn.
4. Nullás NAV igazolás.
5. Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll
végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
6. Nyersanyag-norma és térítési díj megállapítása a közétkeztetésben résztvevők számára
korcsoportonként.
7. Közétkeztetésen belül: munkanapokon 11,30-tól 14,00-ig ételkiosztás, a
közoktatásban résztvevők számára előzetesen egyeztetett időpontban meleg étel
tálalása, tízórai, uzsonna elkészítése, kiosztása.
8. Személyi feltételek biztosítása, valamint betegség, szabadság esetén is gondoskodás a
folyamatos működtetésről.
9. Az étkeztetéshez szükséges eszközök biztosítása, ezek napi tisztántartása és az ehhez
szükséges tisztítószerekről való gondoskodás.
10. A konyha és étkezőhelyiségek napi takarítása, az ételmaradék elszállíttatása.
11. A működéshez szükséges engedélyek beszerzése.
12. Kistótfalu településen élők vendégétkeztetésének és szociális étkeztetésének
biztosítása a Vokány községben alkalmazott áron.
13. Vokány község esetében dolgozza ki a pályázó a szociális étkeztetésben részesülők
ételadagjának kiszállítási feltételeit.
Bérbeadók részéről biztosításra kerül:
Az üzemeltetésre meghirdetett bérlemény
- Főzőkonyha, öltözőhelyiségek, iroda, szociális helyiségek, raktár
-

Tanítási időszakban hétköznapokon a pályázati feltételek 7. pontjában rögzített egyeztetés
alapján a művelődési ház tálalókonyhája és ebédlője, a kapcsolódó szociális helyiségek.

A felszereltség jelen felhívás melléklete szerinti leltár alapján biztosított. Bérbeadó a
pályázatban szereplő helyiségeket 10.000,-Ft/hó bérleti díjért adja használatba.

A meghirdetett közétkeztetés legkorábbi kezdő időpontja: 2013.02.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.12.31.
A pályázatokat egy példányban Vokány Község Önkormányzata 7768 Vokány, Kossuth utca
104. címre kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: Közétkeztetési pályázat.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Mester Mihályné polgármester
72/377-718, 06304741919 telefonszámokon, illetve a jegyzo.vokany@tenkes.net 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 felhívás”-ban foglaltaknak.

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2013.01.10.
A kiírók jogosultak az elbírálási határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítani, melyről az ajánlattevőt írásban értesítik.
Az eljárás során előnyt jelenthet:
-

elsődlegesen a nyersanyagnorma és térítési díj árfekvése,
a vokányi Főzőkonyhán dolgozók továbbfoglalkoztatása,
a étkeztetésben szerzett gyakorlat.

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

