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Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat minden gazdasági évben a szolgáltatás
folyamatos és megfelelő ellátása érdekében közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást
indít a „Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
részére gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése” tárgyban, mely által gondoskodik a
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzéséről a Wunderland Óvoda részére a következő
gazdasági évre.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2020. november 1-jétől hatályos, a
beszerzések lebonyolításának szabályzatáról rendelkező 1/2020. (X.26.) szabályzata (a
továbbiakban: beszerzési szabályzat) 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján a gyermekétkeztetési
szolgáltatás beszerzésére irányuló eljárás nagyértékű beszerzési eljárásnak minősül, mivel
értéke meghaladja a nettó 3.000.000,- Ft összegű becsült értéket, így ezen pont szerint,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott egyéb
értékhatárokat figyelembe véve kell lefolytatni az eljárást.
A beszerzési szabályzat vonatkozó pontja alapján legalább három ajánlattevő részére
szükséges megküldeni az ajánlattételi felhívást. A meghívandó ajánlattevői körről, az
ajánlattételi felhívás tartalmáról, az alkalmassági feltételekről, továbbá adott esetben a
megküldésre kerülő pályázati dokumentációról, illetve a szerződéstervezetről, az értékelési
szempontokról, a beszerzési eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt.
A Wunderland Óvoda vezetőjével egyeztetve javasolt az eljárást legalább két évre kiírni, amely
szerint jelen beszerzési eljárás becsült értéke így is a közbeszerzési értékhatár alatt marad.
Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi cégek meghívását javasolom ajánlattételre:
1. Szekszárdi Közétkeztetési Kft.
(7100 Szekszárd, Mátyás király utca 8. földszint 7., e-mail: bay.szkk@gmail.com)
2. Diákétkeztetési Kft.
(7100 Szekszárd, Mátyás király utca 8. földszint 7., e-mail: bay@diaketkeztetes.net)
3. „FÉNY” Szolgáltató Kft.
(7621 Pécs, Janus Pannonius utca 11.,
fióktelephely: 7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 10., e-mail: titkarsag@fenykft.com)
4. Keszthelyiné és társai Vendétlátó Betéti Társaság
(7100 Szekszárd, Garay tér 18., e-mail: info@belvarosikavehaz.hu)

Az ajánlattételi felhívás előírja, hogy a Wunderland Óvoda részére gyermekétkeztetési
szolgáltatás biztosítása keretén belül napi háromszori étkezés biztosítandó, éves szinten
átlagosan 215 gyermek számára.
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Az ajánlattevőnek idénymentes mintaétlapot is be kell nyújtania (3-6 éves korcsoport
számára) az alábbiak szerint:
-

10 napos mintaétlap (napi háromszori – tízórai, ebéd, uzsonna – étkezésre, normál,
tejmentes és gluténmentes étrendre külön-külön megadva),
a mintaétlapon fel kell tüntetni minden étkezés tápanyag-összetételét (zsír, fehérje,
só, cukor, telített zsír, szénhidrát), energiatartalmát és az allergén összetevőket
adagonként.

A szerződés időtartama a 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszak.
Alkalmassági követelményként javasoljuk előírni a következőt:
- Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú
végzettségű dietetikus vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik diétás
közétkeztetés terén is.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
- Legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatás.
Előírás továbbá, hogy amennyiben az eljárás során két ajánlattevő ajánlata a bírálat során
azonos pontszámot kap, a Képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntés alapján
hirdet nyertest a dietetikus szakértő véleményének figyelembevételével.
Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés melléklete. Az esetleges pontosításokat a
polgármesteri hivatal még átvezeti a dokumentumban, és ezt követően véglegesítődnek a
beszerzési eljárás anyagai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2021. november 23.

Farkas Pál Györgyné
elnök
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Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XI. 29.) határozata
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzéséről a Wunderland Óvoda részére
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. jóváhagyja a „Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája részére gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítását azzal, hogy az előterjesztés
melléklete szerinti ajánlattételi felhívásban az esetleges pontosítások később átvezetésre
kerülnek;
Határidő: 2021. november 29.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban meghívásra kerülő gazdasági szereplők körét az
alábbiak szerint határozza meg:
a. Szekszárdi Közétkeztetési Kft.
(7100 Szekszárd, Mátyás király utca 8. földszint 7., e-mail: bay.szkk@gmail.com)
b. Diákétkeztetési Kft.
(7100 Szekszárd, Mátyás király utca 8. földszint 7., e-mail: bay@diaketkeztetes.net)
c. „FÉNY” Szolgáltató Kft.
(7621 Pécs, Janus Pannonius utca 11.,
fióktelephely: 7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 10., e-mail: titkarsag@fenykft.com)
d. Keszthelyiné és társai Vendétlátó Betéti Társaság
(7100 Szekszárd, Garay tér 18., e-mail: info@belvarosikavehaz.hu)
Határidő: 2021. november 29.
Felelős:
Farkas Pál Györgyné elnök

3. felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Beszerzési és Jogi Igazgatóságát,
hogy az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a 2. pont szerint meghívásra kerülő gazdasági
szereplőknek a véglegesített ajánlattételi felhívást küldje ki;
Határidő: 2021. december 10.
Felelős:
Dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Dr. Gábor Ferenc jegyző

4. felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Beszerzési és Jogi Igazgatóságát,
hogy a beszerzési eljárás eredményét terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2021. december 20.
Felelős:
Dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Dr. Gábor Ferenc jegyző
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„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése”

ÁRAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.

Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai:
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Cím:
Telefon:
Telefax:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.

Képviseli:

Farkas Pál Györgyné elnök

+36 74/504-100

E-mail:

beszerzes@szekszard.hu

+36 74/510-251

Internet cím (URL):

www.szekszard.hu

2. A választott eljárás
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési értékhatár alatti beszerzését, meghívásos pályázati rendszer
keretében az árajánlattételi felhívást, az ajánlattevők felé történő egyidejű megküldésével
bonyolítja.
2.1. A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése.
3. A beszerzés tárgya és mennyisége, ellátandó feladatok
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a
továbbiakban: Wunderland Óvoda) részére gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítása, napi
háromszori étkezés, éves szinten átlagosan 215 gyermek számára.
3.1. Ajánlattevő feladata:
Mindenkor a jogszabályok által meghatározott óvodáskorú gyermekétrendet biztosítson,
különösen a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet mindenkor hatályos előírásaira tekintettel.




Egészségügyi indok szerint különleges étrend biztosítása (tejmentes, gluténmentes, tejtojásmentes, tej-paradicsommentes, citrusfélék nélküli, olajos magvak nélküli étrend, stb).
Az ajánlatban kérjük megjeleníteni mind a normál, mind a diétás étkeztetés vonatkozásában
a tízórai, az ebéd és az uzsonna nettó díját.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a nevelési oktatási intézménybe olyan újabb
gyermek kerül be, aki részére szakorvos által előírt diétás étrendet kell biztosítani, az
Ajánlattevő köteles az igénylő számára, az állapotának megfelelő diétás étrendet szállítani.
Az ajánlatban nem szereplő diétás étrend igénybevétele esetén, Ajánlattevő az étrend
nyersanyag költségéhez legfeljebb 70% rezsiköltséget számlázhat.
A gyermeklétszám egyeztetése a szolgáltatást megelőző nap 10 óráig, e -mailben történik.

„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése”

















tízórai
7 30 és 7 45 között,
ebéd és uzsonna
11 00 és 11 15 között
Ajánlattevő az ebédet a létszámjelentés alapján teljes óvodára szállítóedényben köteles
kiszállítani, továbbá a tízórait és uzsonnát pavilononként bontás nélkül, a kenyeret géppel
szeletelve azonos nagyság és szeletvastagsággal előkészített állapotban küldje meg az óvoda
tálalókonyhájára. A kiszállított étel mérhető mennyiségi átvétellel kerüljön átadásra („adag”
mennyiségi egység helyett, pl. „l”, „kg”, „szelet”).
Ajánlatkérő köteles adagolási útmutatót biztosítani a tálaláshoz.
A kiszállított ebédet olyan szállító edényben köteles kiszállítani, hogy legalább egy órán
keresztül tartsa meg hőmérsékletét a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 19.§ (1) szerint.
A leszállított ételekhez Ajánlattevőnek biztosítania szükséges a tápanyag összetétel
bemutatását.
A szállító edények fertőtlenítő mosogatását Ajánlattevőnek kötelessége elvégezni.
Ajánlattevő kötelezettsége naponta gondoskodni az ételmaradék elszállításáról, az általa
biztosított szállítóedényben.
o Amennyiben Ajánlattevő nem tesz eleget a napi ételmaradék elszállítási
kötelezettségének, úgy díjat köteles fizetni az alábbiak szerint: minden
késedelemmel érintett nap esetén naponta 2.000,- Ft kerül felszámításra, a díj
maximális mértéke 40.000,- Ft/hó.
Ajánlattevőnek gondoskodnia szükséges az óvoda konyhai dolgozóinak HACCP oktatásáról.
Az óvodai konyhai dolgozó/k hiányzása esetén ajánlattevő köteles helyettesítő tálalóst
biztosítani saját terhére.
Napi étkezés díjából a tízórai díja nem lehet magasabb a napi teljes étkezési díj
25 %-ánál.
Ajánlattevő által az egy napra, egy főre jutó nettó átlagos ajánlati ár ellenértékének
tartalmaznia kell a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás valamennyi, az ajánlattétel kapcsán
vállalt, és a szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerülő egyéb költséget.
Ajánlatkérő idénymentes Mintaétlap (3-6 éves korcsoport számára) benyújtását kéri
ajánlattevőtől az alábbiak szerint:
- 10 napos Mintaétlap (napi háromszori – tízórai, ebéd, uzsonna – étkezésre, normál,
tejmentes és gluténmentes étrendre külön-külön megadva,
- a mintaétlapon fel kell tüntetni minden étkezés tápanyag összetételét (zsír, fehérje, só,
cukor, telített zsír, szénhidrát), az energiatartalmat, az allergén összetevőket
adagonként.
Szolgáltatás teljesítése:

3.2.

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz/egyéb jogszabályhoz van kötve: nem

3.3.

Szakmai alkalmassági feltételek:

„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése”

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű
dietetikus,vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberrel,aki legalább 36 hónap
szakmai tapasztalattal rendelkezik diétás közétkeztetés terén is
4. Közös ajánlattétel:
Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevővel közösen nyújt be ajánlatot, akkor csatolni
kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.
A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:
 a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni, adatait megadni;
 a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé
egyetemlegesen felelnek;
 a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka
megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között;
 a részes felek ismertetik a számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők különkülön kötelesek a számlázásra);
 közös ajánlattevők vállalják, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződést – amennyiben a
nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;
 a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától;
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők megjelölését.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét az alábbiakra:
- az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő közösen ajánlatot tenni csak olyan gazdasági szereplővel jogosult,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
- Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) közül az ajánlattételi határidő lejárta után
valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt
az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági
feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
- Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági
társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
- Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös
ajánlattételre már nem kerülhet sor.

5. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
2022. január 1. napjától – 2023. december 31. napjáig

6. A teljesítés helye
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
Székhely: 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.

„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése”

7. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

8. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei
a) Ajánlatkérő a szolgáltatás fedezetét a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája költségvetése terhére biztosítja.
b) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az
eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel
kapcsolatban.
c) Az ajánlatot (díjtétel) a Magyarország hivatalos fizető pénznemében, Ft-ban kell megadni,
nettó + ÁFA megjelenítésben a Felolvasólap/Ajánlati adatlap szerinti bontásban (1. sz.
melléklet).
d) Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lenni, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői
fizetési igényt.
e) Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 30 napon belül, banki átutalással történik,
az igazolt teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtott számla szerint. A
számlát a Wunderland Óvoda nevére, címére kell kiállítani: Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája, 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19.
f) A teljesítés igazolására a gazdasági vezető vagy az óvodavezető (Wunderland Óvoda) jogosult.
g) Késedelmes fizetés esetén a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatok
érvényesek.
h) Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja.
i) Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja
Legalacsonyabb összegű nettó ellenszolgáltatás
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a Felolvasólap/ajánlati adatlap 3. pontjában szereplő táblázat
„Mindösszesen sorában megadott nettó ajánlati ár” cellájában feltüntetett érték alapján végzi el az
eljárás során, és ez alapján kerül meghatározásra a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő
személye.
Az egyösszegű ajánlati árat nettó Ft mértékegységben kell a Felolvasólapon/ ajánlati adatlapon megadni és
kizárólag pozitív egész szám ajánlható meg.

Amennyiben az eljárás során két ajánlattevő ajánlata a bírálat során azonos pontszámot kap, a
képviselő testület egyszerű többséggel hozott döntés alapján hirdet nyertest a dietetikus szakértő
véleményének figyelembevételével.

10. Ajánlattételi határidő:

2021. december ….

„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése”

11. Az ajánlat benyújtásának címe
beszerzes@szekszard.hu

12. Az ajánlattétel nyelve
magyar

13. Az ajánlatok felbontásának és ismertetésének helye, ideje
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. emelet Jegyzői iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér
8., I. emelet). Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és nyilvánosan
ismerteti a felolvasólap tartalmi elemeit. A felolvasás időpontja megegyezik az ajánlattételi határidő
időpontjával. Az ajánlatok bontásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított 5 napon
belül megküld az összes ajánlattevőnek.

14. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el
Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el, amellett, hogy
a tárgyalás jogát ajánlatkérő fenntartja.

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
16. A szerződéskötés tervezett időpontja
A szerződéskötésre legkorábban az eljárásról szóló összegezés / döntésről szóló határozat
megküldését követő munkanapon kerülhet sor.
Ajánlatkérő fenntartja a jogát a szerződés megkötésének megtagadására.
17.

Ajánlat érvénytelensége:

Ajánlattevő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, ha:
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek
(beleértve a jelen ajánlattételi felhívás 3.3. pontjában meghatározott alkalmassági követelményt),
c) az ajánlattevő csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított
csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
d) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai
követelményeit

„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése”

e) Ajánlattevő ajánlatában a Mintaétlap tervezet a szakértő értékelése alapján nem felel meg a
vonatkozó rendelet és az egyéb jogszabályok előírásainak.
18. Egyéb információk/csatolandó dokumentumok
a) Az ajánlatokat 1 példányban, e-mailben (szkennelt formátumban), az ajánlattételi felhívás 10.
pontjában megadott címre kell benyújtani a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva az
ajánlattételi határidő lejártáig.
b) Az e-mail tárgyában fel kell tüntetni: AJÁNLAT –Wunderland Óvoda közétkeztetés –
Ajánlattételi határidő: 2021. december …".
c) Ajánlattevő ajánlatához csatolandó mellékletek:
Sorszám
Dokumentum megnevezése
Formátum
1.
felolvasólap/ajánlati adatlap (1. sz. kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
melléklet)
formátumban
2.
ajánlattételi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
formátumban
3.
átláthatósági nyilatkozat (3/a vagy 3/b. sz. kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
melléklet)
formátumban
(A 3/a sz. nyilatkozat 1. és 2. pontját
kérjük cégszerűen abban az esetben is
aláírni, amennyiben nem vonatkozik a
cégre, de ekkor kérjük a táblázatot
áthúzni.)

4.

Mintaétlap tervezet
10 napos, idénymentes Mintaétlap
napi háromszori étkezésre: tízórai, ebéd,
uzsonna,
külön normál, tejmentes és gluténmentes
étrendre
(A felhívás 3. pontjában előírtaknak
megfelelően)

4.

Nyilatkozat bemutatott szakemberről – Az kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági formátumban
előírások
vonatkozásában
bemutatott
szakember(ek)
Szakmai önéletrajz sablon (4. sz. melléklet)
kitöltve és cégszerűen aláírva pdf
formátumban
Az adott szakember végzettségét, illetve pdf formátumban
képzettségét igazoló okirat(ok)/ igazolás(ok)
egyszerű másolatban
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő egyedileg csatolandó
részéről az ajánlatot aláíró és/vagy
nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a
szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban
Adott esetben csatolandó:
egyedileg
csatolandó
(adott
esetben)

5.
6.

7.

8.

szignózva, tetszőleges (pl. pdf)
formátumban, illetve word vagy
excel
formátumban
is
benyújtandó

„Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése”
Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem
cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági
szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági
szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselő által aláírt meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati
formában, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
Együttműködési megállapodás, ha több cégszerűen aláírva, tetszőleges, pl.
ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (adott pdf formátumban
esetben)

9.

d) Kérdések feltevésére ajánlattételi határidőt megelőző 48 óráig van lehetőség az eljárással
kapcsolatban.
e) Levelező rendszerünk maximum 5 MB méretű fájlokat képes fogadni. Amennyiben Ajánlattevő
küldendő dokumentumai ezt meghaladják, kérjük, ajánlatukat nagyméretű fájlküldő rendszeren
(pl.: Mammutmail, Told a cuccot, stb.) keresztül küldjék meg.
f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét (minimális időtartama az
ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap).

19. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. december ….

Melléklet:
-

Felolvasólap/ajánlati adatlap (1. sz. melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. melléklet)
Átláthatósági nyilatkozat (3. sz. mellékletek)
Szakmai önéletrajz sablon (4. sz. melléklet)
Szerződéstervezet (5. sz. melléklet)

