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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. május 28-i ülésére 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátásának  

       pályáztatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet ide a jogszabály címe is kell 

 

 

  

  

Előterjesztő:    Huszárovics Antal polgármester  

Előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző, Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy 2015. augusztus 31-én az oktatási intézmények 

közétkeztetésre kötött szerződése lejár. 

A feladatellátás változatlanul önkormányzati hatáskörben maradt az intézmény fenntartójától 

függetlenül. A szolgáltatókat ugyanakkor pályáztatni szükséges, azonban elegendő a 

beszerzési szabályzatunknak megfelelően három ajánlat bekérése, mivel 200.000.- Euróig (kb. 

54.000.000.- Ft) a szolgáltatás nem közbeszerzés-köteles a Kbt. kivételszabálya értelmében. 

Előterjesztésemhez csatolom a pályázati kiírás tervezetét, és egyben kérem ennek 

jóváhagyását. 

 

Csabdi, 2015. május 7.  
 

 Huszárovics Antal 

           polgármester   

 

 

Határozati javaslat: 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 …/2015. (V.28.) számú határozata 

Pályázat kiírása a közoktatási intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátására 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási intézmények 

gyermekétkeztetésének biztosítására pályázati kiírást tesz közzé és felhatalmazza a 

polgármestert legalább három szolgáltató közvetlen megkeresésére. A pályázati kiírás 

tartalmát a Képviselő-testület jóváhagyja azzal, hogy a pályázati kiírás a határozat 

mellékletét képezi. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  június 30. 

 

 

 



 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal útján az alábbi ajánlatkérési felhívást teszi közzé: 

 

1.       Az ajánlatkérő neve:  Csabdi Község Önkormányzat  

Címe:    2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

Telefon/fax szám:  22/350-103 

Képviselő:   Huszárovics Antal polgármester 

 

2. Beszerzés tárgya:  Az önkormányzat illetékességi területén található 

oktatási intézmények gyermekétkeztetése 

 

3. Minőségi és teljesítési követelmények:  

 

A szolgáltatás biztosításnak mennyiségi követelménye: 

A szolgáltatás a Csabdi Napraforgó Óvoda és a Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola 

teljes étkezői létszámának gyermekétkeztetésére terjed ki, nagyságrendileg 130 adag/nap 

mennyiségben. 

 

Teljesítési követelmények: 

- Gyermekétrendnek megfelelő mennyiségi és összetételbeli étel biztosítása 

- Kiszállítás vállalása az intézményekbe 

- Legalább két hétre előre összeállított étrend 

- Adagonkénti ár/nyersanyagár tételes meghatározása 

 

Előnyt jelentő szolgáltatási feltételek: 

- Konyhai személyzet biztosítása a szolgáltató által foglalkoztatott munkavállalóval 

- Egy hónapra előre meghatározott étrend 

- Választható menü, vagy főétel  

- Térítési díj nyilvántartása, beszedése 

 

4. A szerződés meghatározása: Vállalkozói szerződés gyermekétkeztetés  

 biztosítására 

 

5. A szerződés időtartama: 12 hónap 

 

 

6. A teljesítés helye:    

Csabdi, Szabadság u. 35., 37. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  

A vállalkozó által kiállított számla, harminc napos fizetési határidővel, 

átutalással 

 

8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

(egyszerű másolatban is benyújthatók) 

a) A szolgáltató működési engedélye 



b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

c) Aláírási címpéldány 

d) adó- és köztartozás mentességi igazolás 

 

9. A számlázás módja: havi számlázás 

 

10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2015. június 30. 12:00 

 

11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi 

Kirendeltsége, 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

 

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: Papír alapon, kettő példányban, kérjük a 

borítékon rögzíteni: „Ajánlat gyermekétkeztetés biztosítására” 

 

13. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: 2015. július 31. 

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk: 

a)  Az ajánlattétel díjmentes 

b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati 

példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az 

oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell. 

c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 

 

Tájékoztatjuk, hogy 

 

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 

- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 

- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 

- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 

- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot. 
 

 

Csabdi, 2015. május 28. 

 


