
 

Kerecsend Község Önkormányzata 
3396 Kerecsend, Fő út 55.   
Tel: (36) 550-320 Fax: (36) 550-328   
 E-mail: kerecsendph@chello.hu 
   

N Y Í L T  P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S 

közétkeztetési szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan 
 

KERECSEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA tekintettel a beszerzés becsült értékére, nyílt pályázati eljárást 

indít intézményeinek mindennapi működéséhez szükséges óvodai és általános iskolai, családi bölcsődei, valamint 

szociális étkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése érdekében, vállalkozási szerződés 

keretében, azzal, hogy a pályázat nyertesének a szolgáltatás nyújtását legkorábban
1
 2019. január 1-től szükséges 

biztosítani. 
 

1. Pályázati eljárás tárgya: 

„Közétkeztetési szolgáltatások beszerzése Kerecsend Község Önkormányzata részére” 
 

2. A pályázat és teljesítés alapvető feltételei: 

 A pályázat kiírója kizárólag magyar nyelven tett, magyar forintban (HUF) meghatározott ajánlatokat 

fogad be és vet alá bírálatnak. 

 Ajánlati biztosíték: a pályázat kiírója a pályázóktól ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását nem 

várja el. 

 Pályázati dokumentáció díja: 100.000.- Ft + Áfa, pályázatot kizárólag az a pályázó nyújthat be, 

amely a pályázati dokumentációt átvette. A pályázati dokumentáció díja teljesíthető átutalással, vagy az 

Önkormányzat házipénztárába történő készpénz befizetéssel. A dokumentáció igénylésére az alábbiak 

szerint kerül sor: pályázónak e-mailen kell azt megigényelnie a ticoned@t-online.hu e-mail címen a 

pályázati dokumentáció díjának megfizetését igazolva (banki igazolás az átutalás megtörténtéről, vagy a 

házipénztárba történő befizetést igazoló pénztári bizonylat), a dokumentáció megküldésére az igényléstől 

számított 2 munkanapon belül kerül sor, amelybe az igénylés napja nem számít bele. 

A pályázati dokumentáció díjának átutalással való teljesítéséhez szükséges adatok: 
Kedvezményezett: Kerecsend Község Önkormányzata 

Számlaszám: 11739009-15379157-00000000 

Összeg: 127.000.- Ft 

Közlemény: pályázati dokumentáció ellenértéke 

A pályázati dokumentáció díja nem kerül visszafizetésre.   

 Ajánlati kötöttség időtartama: ajánlattételi határidő lejártát követő 30 munkanap 

 Pályázat benyújtásának formája: Lásd dokumentáció! 

 A pályázat iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

meg kell küldeniük alábbi adataikat a pályázat kiírója részére: szervezet neve, címe, kapcsolattartó 

neve, kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe. Fenti adatok kérjük az alábbi e-mail címre 

megküldeni: kerecsendph@chello.hu másolatban: ticoned@t-online.hu  

Amennyiben egy pályázni kívánó szervezet a fentiek szerinti jelentkezését nem küldi meg a 

pályázat kiírója részére, a pályázattal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő további tájékoztatások 

részére történő eljuttatásáért kiíró nem vállal felelősséget. 

 A beszerzés tárgyának rövid leírása: 

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása főző/tálalókonyha és étterem üzemeltetésével vállalkozási szerződés 

keretében és az alábbiakban foglalt adagszámok figyelembevételével: a gyermekétkeztetés keretében 14 

fő családi bölcsődés gyermek (csak ebéd), 125 fő óvodás, 200 fő általános iskolás, 30 fő szociális étkező 

(csak ebéd) és 30 fő dolgozó (csak ebéd) étkeztetéséről kell gondoskodni. Az óvodások a 3396 

Kerecsend, Arany János u. 2. sz. alatti óvoda csoportszobáiban, az iskolások a 3396 Kerecsend, Bereksori 

u. 2. sz. alatti étteremben étkeznek, a családi bölcsődébe járó gyermekek a Demjéni út 35. sz. alatti 

bölcsődei épületben. A szociális étkezők számára az étel kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. A 

dolgozók részben az óvodában, részben az étteremben étkeznek, részben pedig elviszik az ételt. 

Az ételadagok kitálalásáról a családi bölcsőde esetében az Önkormányzat gondoskodik, míg az iskola és 

óvoda esetében a Szolgáltató feladata. A szociális étkezők részére kiszállításra kerülő ételadagok, 

valamint az elviteles dolgozói ételadagok esetében a szállító edényzetet az igénybevevők biztosítják. 
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 A szolgáltatás nyújtás elvárt kezdőnapja az eredményes pályázati eljárást lezáró döntésről való tájékoztatás megküldését követő 

hónap első munkanapja. 

mailto:ticoned@t-online.hu
mailto:kerecsendph@chello.hu
mailto:ticoned@t-online.hu


Nyertes pályázó feladata a szolgáltatás ellátásához megfelelő számú munkavállaló átvétele, tovább 

foglalkoztatása. Mentesül a nyertes pályázó a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól, amennyiben a 

munkavállaló munkaköri kötelezettségeinek megszegése miatt kerül sor a munkáltató részéről a 

felmondásra. 

 

 A teljesítés helye: 3396 Kerecsend, Arany János u. 2. sz. alatti óvoda – főző/melegítőkonyha; 3396 

Kerecsend, Bereksori u. 2. sz. – melegítőkonyha/étterem; 3396 Kerecsend, Demjéni út 35. sz. alatti 

családi bölcsőde 

 Szerződés időtartama: 2019. január 1
2
 – 2020. június 30., mely egy alkalommal legfeljebb 3 évre 

meghosszabbítható az Önkormányzat erre vonatkozó egyoldalú szándéknyilatkozata szerint. 

 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, valamint 

meghiúsulási kötbér a dokumentációban szereplő szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

 Finanszírozási, fizetési feltételek: banki átutalással, a megfelelő mellékletekkel ellátott számla 

befogadásától számított 30 naptári napon belül, a dokumentációban szereplő szerződéstervezetben foglalt 

feltételek szerint. 

 A további szerződéses feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 
 

3. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: 

Kerecsend Község Önkormányzata (székhely: 3396 Kerecsend, Fő út 55.) 

Polgármester: Sári László 
Tel: 36/550-320; Fax: 36/550-328 
 

Pályázatok beérkezési címe:  

Kerecsend Község Önkormányzata, 3396 Kerecsend, Fő u. 55. 
 

4. Pályázat benyújtási és bontási időpontja: 

2019. 01. 15. 10:00 óra 
A pályázatok hétköznap hétfőtől-csütörtökig 08.00 – 16.00 óra között, pénteken 8.00 – 13.00 óra között 

nyújthatók be, a pályázat benyújtási határidő lejártának napján 10:00 óráig. A késedelmesen benyújtott 

pályázatokat kiíró nem tudja figyelembe venni. 
 

5. A szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés 
 

6. A teljesítés határideje: 

A dokumentáció részeként kiadott szerződés tervezetben, továbbá a 2. pontban foglaltak szerint. 
 

7. A pályázatok bírálati szempontja: 

Legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az alábbi értékelési részszempontok és súlyszámok alapján, a 

dokumentációban részletezett módszerekkel: 

 

S.sz. Értékelési szempont Súlyszám Értékelés módszere 

1.) 

Összesített nettó ajánlati ár 

(nettó Ft, a kereskedelmi 

árajánlat táblázat összesítő 

sora alapján) 

50 fordított arányosítás 

2.) 

Diétás szakács többlet 

tapasztalata (egész 

hónapokban megadva) 

20 egyenes arányosítás 

3.) 
Dietetikus többlet tapasztalata 

(egész hónapokban megadva) 
10 egyenes arányosítás 

4.) Bérleti díj (nettó Ft) 20 egyenes arányosítás 

5.) 

Jelenlegi főzőkonyha 

továbbműködtetésének 

formája (főzőkonyha / 

melegítő és tálalókonyha) 

20 pontkiosztás 

6.) 

Kerecsend Község 

Önkormányzata közigazgatási 

területén lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel 

20 egyenes arányosítás 
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rendelkező munkavállalók 

foglalkoztatására vonatkozó 

vállalás (létszám) 

A pontozás értékelési szempontonként az 5. értékelési szempont kivételével 0-10 pontig terjed, a pályázat 

kiírója az egyes értékelési szempontok tekintetében az ajánlat értékelési részpontszámait a matematikai 

kerekítés szabályainak megfelelően egy tizedes jegy pontossággal veszi figyelembe. 

  

8. Alkalmassági követelmények: 

8.1. Pénzügyi alkalmassági követelmények 

A Pályázó pénzügyi szempontból ALKALMATLAN, amennyiben: 

8.1.1.A pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított három üzleti év tekintetében saját vagy 

jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az üzemi (üzleti) eredménye az utolsó három 

lezárt üzleti évben kettőnél több évben negatív volt. 

8.1.2. A pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 

évben a(z) - általános forgalmi adó nélkül számított – pályázati kiírás tárgya szerinti (közétkeztetési 

szolgáltatások nyújtásából származó) árbevétele a vizsgált években összesen nem éri el a 90.000.000.- 

HUF-ot.  

 

8.2. Műszaki alkalmassági követelmények 

A Pályázó műszaki szempontból ALKALMATLAN, amennyiben: 

8.2.1. Nem rendelkezik a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben legalább 2 

éven keresztül folyamatosan teljesített egy olyan közétkeztetési referenciával, amely legalább 14 fő 

bölcsődei, legalább 125 fő óvodai, és legalább 200 fő általános iskolai, továbbá legalább 30 fő szociális 

étkeztetést foglalt magában. 

8.2.2. Nem rendelkezik min. 1 fő diétás szakács szakképzettségű, legalább 36 hónap gyermekétkeztetési 

gyakorlattal rendelkező szakemberrel, és min. 1 fő dietetikus szakképzettségű és legalább 36 hónap 

gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 

8.2.3. Nem rendelkezik a pályázat benyújtási határidejekor érvényes étkeztetési tárgykörben kiállított 

MSZ EN ISO 9001:2015; MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007); MSZ EN ISO 22000:2005 

tanúsítványokkal, vagy ezekkel egyenértékű módon nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása, és 

élelmiszer biztonság megvalósítása, továbbá a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása 

érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását. 

 

Az alkalmassági követelmények teljesítése érdekében benyújtandó dokumentumok körét részletesen a 

dokumentáció tartalmazza. 
 

9. A teljesítés során figyelembe veendő és alkalmazandó jogszabályok és egyéb szakmai anyagok: 

Lásd dokumentáció! 

10. Hiánypótlás lehetősége: Lásd dokumentáció! 

 

11. Helyszín megtekintése: Lásd dokumentáció! 

 

12. Pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető: 

Lásd dokumentáció!  

 

FIGYELEM: A pályázat kiíróját a jelen pályázati kiírás alapján megrendelési, illetve szerződéskötési 

kötelezettség nem terheli. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti, illetve a dokumentációban 

meghatározott formai és tartalmi elemeknek, vagy azoktól eltér és emiatt a pályázat tekintetében az 

összehasonlíthatóság elve nem érvényesül, vagy a pályázat elkésett, úgy a pályázat kiírója fenntartja magának a 

jogot arra, hogy azt érvénytelennek tekintse. 
 

 

Kerecsend, 2018. december 18. 

 

 

Sári László 

     polgármester 


