
58/2021.(VII.30.) Kt. határozat 1.sz. melléklete 

 

Ajánlattételi felhívás 
 

 

AJÁNLATKÉRŐ:  

 

Név: Pilisborosjenő Község Önkormányzata  

Postai cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16  

Telefon: 06-26-336-028  

E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu  

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA: Vállalkozói szerződés iskolai közétkeztetés ellátására  

 

A teljesítés helye: Pilisborosjenő Fő u. 1.  

 

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói és pedagógusai számára napi 

étkeztetés biztosítása kiszállítással együtt, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- 

egyészségügyi előírásairól szóló 37/2014. (IV. 30) EMMI rendelet 1. mellékletben foglalt 

nyersanyag- kiszabati ív betartásával.  

 

2020. évet alapul véve: 1 havi átlagnak megfelelő adagszám:  

 

- alsós csak ebéd: 1644 adag  

 

- alsós tízórai+ ebéd+ uzsonna: 1311 adag  

 

- felsős csak ebéd: 548 adag  

- felsős tízórai+ ebéd+ uzsonna: 253 adag  

- felnőtt étkezés: 284 adag  

 

A szerződés időtartama: 2021. szeptember 1.-től 2022. augusztus 31.-ig. 

 

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 6. 11:00  

 

Az elbírálás szempontjai:  

 

- korszerű, az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrend, különös tekintettel az alapanyagok 

származására és összetételére, valamint az elkészítési módra.  

- az ebéd nettó ajánlati ára  

- választható menük száma  

- szállítási határidő percekben (az étel szállítóeszközre történő felrakásától az intézményi 

teljesítési helyen történő átadásáig)  

- rugalmasság  



 

Az ajánlat mellékletét kell képeznie az alábbiaknak:  

 

- Minta étlap egy hónapra  

 

- Nyilatkozat arra nézve, hogy ajánlatot adónak állami-, illetve önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési 

könnyítést engedélyezett.  

 

- Ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki felszereltségről.  

 

- Szállító jármű NÉBIH által kiadott engedélyének másolata.  

 

- Összességében a teljes konyhának és a szállítójárműnek meg kell felelnie a közétkeztetési 

előírásoknak és HACCP szabályoknak.  

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatását jogszerűen mellőzi. Közbeszerzési 

értékhatárt meghaladó iskolai étkeztetési szolgáltatás esetében a közbeszerzési törvény 111.§ 

d) pontja lehetőséget ad a közbeszerzés jogszerű mellőzésére a 18 M Ft becsült értéket el nem 

érő 3. melléklet szerinti szolgáltatások esetében.  

 

Az ajánlati felhívással kapcsolatos további információ Pilisborosjenő Község 

Önkormányzatának polgármesterétől kérhető.  

 

Pilisborosjenő, 2021. július 28. 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 
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A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022. 
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