Ajánlati felhívás
Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzati és az intézményei által
megvalósítandó beszerezések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól
szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján ajánlati felhívást ír ki
Kunszentmárton Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok 2018. évi
ellátására.
A pályázati eljárás módja nyílt eljárás.
A beszerzés tárgya, mennyisége, pontos meghatározása:
Kunszentmárton Város közigazgatási területén közétkeztetési (gyermek és
szociális étkeztetési, 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet szerinti szünidei
egyszeri napi déli meleg gyerekétkezési) feladatok ellátására, vállalkozási
szerződés keretében, határozott időtartamra (2018. január 1. – 2018. december
31.), az ajánlati felhívás és annak mellékletében szereplő szerződéstervezet
szerint.
Teljesítés helye:
Önkormányzati intézmények által működtetett közétkeztetés szerződés tervezet 1.
számú melléklete szerinti telephelyei
Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel:
A szolgáltatás ellenértékéről a megrendelő intézmény vezetője vagy
megbízottja által igazolt teljesítést követően a Szolgáltató tárgyhónapot követő 10-ig
nyújtja be a számlát, melynek kiegyenlítése a számla kiállítását követő 15 napos
fizetési határidővel banki átutalással történik.
Hiánypótlás:
Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal, teljes körben ad lehetőséget, azonban a
hiánypótlás az ajánlati árat nem érintheti.
Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
Személyesen/postán: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
I. emelet, Titkárság
Beérkezési határidő: 2017. december 4. 14.00 óra
A borítékra írják rá, hogy „Kunszentmárton Város közigazgatási területén
közétkeztetési feladatok 2018. évi ellátása” és „határidő előtt felbontani tilos”!
Az ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat 2 példányban /1 eredeti, 1
másolati példány/, zárt borítékban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
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Ajánlatukban a természetes azonosító adataikon kívül kérjük, tűntessék fel telefonos és
elektronikus elérhetőségüket is.
Az ajánlatok felbontásának helye és határideje:
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
2017. december 4. 14.00 óra
Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
2017. december 15. 10 óra.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. december 15.
Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
(nyersanyagnorma %-ában meghatározott rezsidíj)

Az ajánlattevő köteles az ajánlati felhívás mellékletét képező ajánlattételi adatlapon
feltüntetett három különböző nyersanyagnormára (nyersanyagköltségre) számítottan
három, a nyersanyagnorma %-ában meghatározott ajánlatot adni.

Műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások, és azok igazolási módjai:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás ellátásához nem rendelkezik
megfelelő hatósági engedélyekkel, HACCP rendszerrel
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szolgáltatás elvégzéséhez
előírt személyi feltételekkel.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szolgáltatás elvégzéséhez
tárgyi feltételekkel, különösen megfelelő szállító edényekkel, étel szállítására hatósági
engedéllyel rendelkező gépjárművel
Alkalmasság igazolásának módja:
Konyha, gépjármű üzemeléséhez szükséges hatósági engedélyek, a személyi
követelmények megfelelőségét igazoló dokumentumok (szakmai végzettség)
másolatának csatolása.
2

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az ajánlati felhívásban szereplő
feltételeket megismerte és elfogadja azokat.
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nem áll végelszámolás alatt,
vagy ellene csőd illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, nem rendelkezik
helyi vagy központi adótartozással.
Az ajánlatkérési eljárás eredményéről Kunszentmárton Város Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt, szerződéskötésre csak a döntést követően kerülhet sor.
a Képviselő-testület az ajánlatban szereplő három különböző nyersanyagnormára
vetített ajánlat közül egy ajánlatot fog elfogadni az étkezéstípusokra kalkulált
adagonkénti szolgáltatási ár figyelembevételével.
Az Ajánlattevők a döntésről szóló értékelési jegyzőkönyvet e-mail-ben kapják meg.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárásindoklás nélküli eredménytelenné
nyilvánítására.
Tájékoztatató jelleggel közöljük jelenlegi 1 hónapra vonatkozó adagszámokat
szolgáltatástípusokra lebontva:
1 hónapra vonatkozó adagszámok
0
1616
0
0
70
190
4221
178
1075
1409
98
679
1511
307

Óvodai tízórai ebéd
Óvodai tízórai, ebéd, uzsonna
Óvodai ebéd
Iskola alsó: tízórai
Iskola alsó: tízórai, ebéd
Iskola alsó: ebéd
Iskola alsó: tízórai, ebéd, uzsonna
Iskola felső: tízórai, ebéd
Iskola felső: ebéd
Iskola felső: tízórai, ebéd, uzsonna
Középiskola: ebéd
Idősek otthona: ebéd
Idősek klubja: ebéd
Felnőtt ebéd

Az ajánlattal kapcsolatos kérdéseiket írásban 2017. november 15. 16 óráig az alábbi emali címre küldhetik meg: aljegyzo@kunszph.hu
Kunszentmárton, 2017. november 13.
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester
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I. Vállalkozási szerződés
II. (t e r v e z e t)
amely létrejött egyrészről Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton,
Köztársaság tér 1., adószám 15732949-2-16, törzsszám: 732954) képviselője: WennerVárkonyi Attila polgármester (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a
…………………... (cg.: ……………., adószáma: ………….., székhelye: ……………)
képviseli: …………… (a továbbiakban: Szolgáltató) között, alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
I.
ELŐZMÉNYEK
•

Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által
megvalósítandó beszerezések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló
5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján ajánlati felhívást írt ki Kunszentmárton
Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok 2018. évi ellátására.
Az eljárást követően az Megrendelő, mint ajánlatkérő, Kunszentmárton Város
Önkormányzata Képviselő-testületének __/2017.(………...) számú határozatával a
………., mint ajánlattevő pályázatát fogadta el, és hirdette ki az ajánlat nyertesének.
Mindezek alapján a felek a nyertes pályázatban foglaltakra figyelemmel az alábbi
szerződést kötik:
II.

A szerződés tárgya
•

Megrendelő jelen szolgáltatási szerződés aláírásával megrendelést ad Szolgáltató részére a
közétkeztetés biztosítására. Jelen szerződés hatálya kiterjed a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet
alapján a hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (szünidei) egyszeri napi déli meleg
étkezésének biztosítására is.
Szolgáltató ezen szolgáltatási szerződés alapján az 1. számú mellékletben meghatározott
intézményi telephelyeken történő étkezést köteles ellátni.

Szolgáltató az alábbi nettó egységárakon köteles biztosítani a közétkeztetést
Nettó ár (Ft/adag)

Megnevezés
óvodai gyermek tízórai
óvodai gyermek ebéd
óvodai gyermek uzsonna
óvodai gyermek összesen
iskola alsó tagozatos gyermek tízórai
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iskola alsó tagozatos gyermek ebéd
iskola alsó tagozatos gyermek uzsonna
iskola alsó tagozatos gyermek összesen
iskola felső tagozatos gyermek tízórai
iskola felső tagozatos gyermek ebéd
iskola felső tagozatos gyermek uzsonna
iskola felső tagozatos gyermek összesen
középiskolás gyermek ebéd
felnőtt ebéd
Nappali Ellátási Központ (Idősek klubja) ebéd
Idősek Bentlakásos Otthona ebéd
szünidei gyermekétkeztetés ebéd
A szolgáltatás tartalmazza allergia, illetve diétás étkezést is, melyet normál adaggal azonos
áron biztosít a Szolgáltató.
A szerződésben meghatározott napi adagszámok tervezett mennyiségek, melyektől történő
eltérés + 25 % mértékben lehetséges.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet előírásai szerinti
közétkeztetési szolgáltatást nyújtja.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt ételeket az 1. számú mellékletben
meghatározott intézményekkel egyeztetett időpontra a helyszínre szállítja.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közétkeztetési szolgáltatást a szerződés 3.
számú mellékletében meghatározott adagolási előírás szerint látja el.
III.
Üzemeltetés

•

Szolgáltató vállalja a szolgáltatás a mindenkori jogszabályi, és hatósági előírásoknak
megfelelő működtetését és a HACCP rendszer működtetését.

•

Szolgáltató kötelezettséget vállal az 1. mellékletben szereplő intézményi telephelyek
konyháin keletkező ételhulladék összegyűjtésére és elszállítására és viseli annak költségét.

IV.
A helyiségek, tárgyi eszközök használatával kapcsolatos szabályok
•

Szolgáltató a szerződés hatálya alatt köteles a Megrendelő tulajdonában álló, jelen
szerződés tárgyát képező valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használni, felelős
mindazért a kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye.
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•

A felek megállapodnak abban, hogy a melegítő és tálalókonyhák berendezései nem
képezik a jelen megállapodás tárgyát, azok továbbra is az érintett intézmény
használatában maradnak.

•

A Megrendelő kijelenti, hogy az intézmények használatában lévő ingatlanok és a
szolgáltatással érintett konyhai épületrészek valamennyi alapközművei ki vannak építve, a
közüzemi szolgáltatásba be vannak kapcsolva (elektromos ellátás, gázellátás, vízellátás és
csatornázás, telefon, meleg víz biztosítása, közlekedési, közúti kapcsolatok).

V.
Az élelmezési feladatok ellátásával kapcsolatos rendelkezések
•

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Szolgáltató
által e megállapodás alapján látja el a közigazgatási területén lévő, a 1. számú
mellékletben felsorolt oktatási-nevelési és szociális intézmények élelmezési feladatait.

•

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben szereplő
intézmények közétkeztetési feladatait a szerződés időtartama alatt ellátja

•

Szolgáltató köteles kéthetente az 1. számú mellékletben szereplő intézmények felé az
étkezési tervet lejelenteni, és azt annak jóváhagyása után teljesíteni.

•

Szolgáltató kötelezettséget vállal az adott intézményekben lévők részére speciális étkezés
és diéta biztosítására.

•

Szolgáltató elfogadja és tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a szolgáltatás
minőségét felülvizsgálni, ellenőrizni.

VI.
Szerződést biztosító kötelezettségek

•

Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőn
belül történő teljesítéstét, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb
kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A Szolgáltatónak
felróható késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke az étkezés tekintetében fél órás
késés esetén a napi nettó vállalkozási díj összegének 50 %-a, egy órás késés esetén a napi
nettó vállalkozási díj teljes összege.
VII.
Nyersanyagnorma

• A nyersanyagnorma és az intézményi térítési díj megállapításának joga Megrendelőt illeti
meg. A Megrendelő által önkormányzati rendelettel megállapított, hatályban lévő
nyersanyagnormákat a szerződés 2. számú melléklet tartalmazza, amely hatósági árként
megállapított nyersanyagnorma összeget a Szolgáltató köteles elfogadni.
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VIII.
A szolgáltatás eladási ára és pénzügyi elszámolása
•

A felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a vendéglátásban alkalmazott
árkalkuláció
szerint
képezi
az
eladási
árakat
az
alábbiak
szerint:
NYERSANYAGNORMA + (NYERSANYAGNORMA X REZSIKULCS %) = NETTÓ ÁR + ÁFA.

A rezsikulcs %-os mértéke a Szolgáltató által megajánlott ajánlati ár (____%).
A Megrendelő, a Vállalkozó és az intézmények havi rendszerességgel egyeztetnek a
szolgáltatás teljesítéséről.
Felek megállapodnak abban, hogy az étkezések megrendelése Szolgáltató által biztosított
„megrendelő” nyomtatványon hetente történik, melyet Szolgáltató saját költségén biztosít
az intézmények rendelkezésére. A tárgyhetet megelőző hét hétfői napján 14 óráig kell a
Szolgáltatónak eljuttatni étkezésenkénti bontásban az étkezési létszámot, az esetlegesen
szükséges diéta fajtáját és mennyiségét. A napi pót- és megrendeléseket a tárgynapot
megelőző napon 10 óráig fogad el a Szolgáltató (hétfői napra pénteken) az
intézményektől. Ezen rendeléseket a hó végén összesítik és egy ismételt megrendelőn
módosítják. A megrendelők a számla mellékletekét képezik. A számla ténylegesen
leszállított mennyiséget tartalmazza.
A szolgáltatás ellenértékéről a Megrendelő által megbízott személy által igazolt teljesítést
követően a Szolgáltató tárgyhónapot követő 10-ig nyújtja be a számlát, melynek
kiegyenlítése a számla kiállítását követő 15 napos fizetési határidővel banki átutalással
történik. Szolgáltató a számlát a Megrendelő által fenntartott, 1. számú mellékletben
meghatározott intézmények nevére állítja ki.
IX.
A jogviszony tartama, megszűnése
•

A felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozott időtartamra, 2018. január 1.
napjától 2018. december 31. napjáig kötik, mely szerződést a felek közös megegyezéssel
további egy évvel meghosszabbíthatják

•

Megrendelő azonnali felmondással élhet, ha:
1. a Szolgáltató 3 napon keresztül, neki felróható okból nem biztosítja a szerződésben
meghatározott szolgáltatást, vagy
2. a szállított étel két alkalommal az arra feljogosított szerv vizsgálata szerint nem
felel meg az egészségügyi, illetve a minőségi követelményeknek.
Mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás:
A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a
Megrendelőnek jogában áll a szerződést írásban felmondani az alábbi esetekben:
I. Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott határidőn (határidőkön) belül, nem
szállítja le az előírt minőségben a megfelelő számú ételt, vagy
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II. Ha a Szolgáltató elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének
(kötelezettségeinek) teljesítését, és ha a Szolgáltató mulasztásait nem hozza helyre
a Megrendelő mulasztási értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül.
III. Ha a Szolgáltató a Megrendelő által 3 hónapon belül 3 alkalommal írásban jelzett
minőségi kifogás, vagy hiányosság megszüntetéséről nem gondoskodott.
•

Amennyiben a Szolgáltató által ellátott élelmezésben a Megrendelő által tartós (legalább 1
hónapos) minőségromlás tapasztalható, a Megrendelő jogosult a minőséget a dietetikus
szakértővel ellenőriztetni. Amennyiben a szakértő véleménye a minőségromlást
megerősíti, úgy a Megrendelő jogosult 1 hónapos felmondási idővel felmondani a
szerződést.

•

A szerződés megszűnik a határozott idő elteltével, illetve Feleknek lehetőségük van
rendes felmondással élni, 60 napos felmondási idő kikötésével. Bármelyik fél részéről
kezdeményezett felmondás csak írásban történhet.

•

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogszabályváltozás miatt a Megrendelő
közétkeztetéssel kapcsolatos kötelező feladatai megváltoznak, úgy annak megfelelően
közös megegyezéssel a szerződést módosítják. A jogszabályváltozás miatt bekövetkező
szerződésmódosítással kapcsolatban szerződő felek egymással szemben kárigényt nem
érvényesítenek.
X.
Záró rendelkezések

•

A felek az esetleges vitás kérdéseiket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások útján,
békésen rendezni és csak ezek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

•

A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás adatait titkosan kezelik, arról
információt harmadik személy részére csak a másik fél előzetes hozzájárulásával adnak.

•

Jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben az ajánlati felhívás, a Szolgáltató ajánlata,
valamint a PTK. vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

•

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részei a mellékletek, az ajánlati felhívás, valamint a
Szolgáltató ajánlata.

A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kunszentmárton, 2017. december
………………………………….
Kunszentmárton Város Önkormányzata
képv.: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Megrendelő

………………………………..
……………………….
képv.: ……………………….
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző
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I. számú melléklet

Közétkeztetésben részt vevő intézmények és a szolgáltatás telephelyei
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságához tartozó telephelyek
1. Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületei
Kunszentmárton, Deák F. utca 4.
Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 1.
2. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
Városi Óvoda intézményegységének épületei
Kunszentmárton, Deák F. u. 4.
Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3.
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központhoz tartozó telephelyek
1. Idősek Bentlakásos Otthona, Kunszentmárton Köttön utca 21.
2. Nappali Ellátási Központ, Kunszentmárton, Mátyás király utca 21/a.
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2. számú melléklet
a gyermek és szociális intézményekben alkalmazandó nyersanyagnorma

étkezési típusa
óvodai gyermek tízórai
óvodai gyermek ebéd
óvodai gyermek uzsonna
óvoda összesen
iskola alsó tagozatos gyermek tízórai
iskola alsó tagozat gyermek ebéd
iskola alsó tagozat gyermek uzsonna
iskola alsó tagozat összesen
iskola felső tagozat gyermek tízórai
iskola felső tagozat gyermek ebéd
iskola felső tagozat gyermek uzsonna
iskola felső tagozat összesen
középiskola gyermek ebéd
felnőtt ebéd
szünidei gyermekétkeztetés ebéd
Nappali Ellátási Központ (Idősek klubja) ebéd
Idősek Bentlakásos Otthona ebéd

nyersanyagnorma nettó ára (Ft)
A variáció
B variáció
C variáció
54
57
59
203
215
223
51
54
56
308
326
338
54
57
59
206
218
226
51
54
56
311
329
341
54
57
59
227
241
250
51
54
56
332
352
365
227
241
250
227
241
250
227
241
250
289
306
318
227
241
250
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3. számú melléklet
A gyermek és szociális intézményekben alkalmazandó adagolási előírás
ÓVODA

ISKOLA
ALSÓS

ISKOLA
FELSŐS

IDŐSEK
KLUBJA

IDŐSEK
OTTHONA

tej/tea (dl)

2

2

2,5

-

-

leves (dl)

2,5

2,5

3

5

3

főzelék (dl)

2

2

3

4

3

mártás (dl)

2

2

3

4

3

16/2dl

20/2dl

22/3dl

25/3 dl

20/2dl

20/2 dl

22/2 dl

25/3dl

25/3 dl

22/2dl

zöldség köret (dkg)

20/2dl

20/2dl

25/3dl

25/3 dl

20/2dl

saláta (dkg)

8

10

15

15

10

szelethús NYERSEN
(dkg)

7

8

10

8

7

hal NYERSEN (dkg)

8

10

10

12

10

ragu/tokány/pörkölt
(dl) főételként

1

1,5

2

2

1,5

Csontos baromfi
(dkg)

8

10

12

15

10

húsos levesben hús
(dkg)

5

5

7

8

6

főtt tészta

2,5

2,5

3

4 dl

3 dl

főtt tésztára szórat

2

2

3

4 dkg

3 dkg

ragu/tokány/pörkölt
(dl) feltétként

1

1

1,5

1,5

1

szilvásgombóc (db)

4

5

6

6

5

felvágott tízóraiuzsonna (dkg)

2,5

2,5

4

-

-

vaj/margarin (dkg)

1

1

1,5

-

-

túró kisétkezéshez
(dkg)

3

3

4

-

-

tészta/rizs/
gabonaalapú
köret (dkg)/dl
burgonya köret
(dkg)/dl
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Kunszentmárton Város Önkormányzata
5440 Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester részére

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
Kunszentmárton Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok 2018. évi
ellátása.
Ajánlattevő neve (cégnév):
Képviselője:
Székhelye:
Levelezési cím:
E-mail:
Telefon, fax:

étkezési típusa
óvodai gyermek tízórai
óvodai gyermek ebéd
óvodai gyermek uzsonna
óvoda összesen
iskola alsó tagozatos gyermek tízórai
iskola alsó tagozat gyermek ebéd
iskola alsó tagozat gyermek uzsonna
iskola alsó tagozat összesen
iskola felső tagozat gyermek tízórai
iskola felső tagozat gyermek ebéd
iskola felső tagozat gyermek uzsonna
iskola felső tagozat összesen
középiskola gyermek ebéd
felnőtt ebéd
szünidei gyermekétkeztetés ebéd
Nappali Ellátási Központ (Idősek klubja) ebéd
Idősek Bentlakásos Otthona ebéd

nyersanyagnorma nettó ára (Ft)
A variáció
B variáció
C variáció
54
57
59
203
215
223
51
54
56
308
326
338
54
57
59
206
218
226
51
54
56
311
329
341
54
57
59
227
241
250
51
54
56
332
352
365
227
241
250
227
241
250
227
241
250
289
306
318
227
241
250

Szolgáltatási ár (NYERSANYAGNORMA + (NYERSANYAGNORMA X REZSIKULCS %) = NETTÓ ÁR + ÁFA.)
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AJÁNLATI ÁR

(nyersanyagnorma %-ában meghatározott rezsidíj)
A variáció szerinti nyersanyagnorma _______ %-ában meghatározott rezsidíj
B variáció szerinti nyersanyagnorma _______ %-ában meghatározott rezsidíj
C variáció szerinti nyersanyagnorma _______ %-ában meghatározott rezsidíj

NYILATKOZAT
Alulírott……………………………..…
(képviselő
neve),
mint
a
……………………………………………………….. (Ajánlattevő neve, székhelye)
hivatalos képviselője, a Kunszentmárton Város közigazgatási területén közétkeztetési
feladatok 2018. évi feladatainak ellátása tárgyú ajánlatkéréshez NYILATKOZOM,
hogy :

1. az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismertem és azokat
elfogadom,
2. az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem áll végelszámolás alatt, vagy
ellene csőd illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, nem rendelkezik
helyi vagy központi adótartozással.
Kelt:……………………….

………………………………
cégszerű aláírás
Mellékletek:
Konyha, gépjármű üzemeléséhez szükséges hatósági engedélyek, a
személyi követelmények megfelelőségét igazoló dokumentumok
(szakmai végzettség) másolatai
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