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Pályázati felhívás szociális étkeztetés biztosítására

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szociális étkeztetés biztosítására
nyilvános pályázatot hirdet.
A pályázat tárgya:
Szociális étkeztetés biztosítása Marcali, Sávoly településen.
Aj ánlatkérő adatai:
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (képviseli: Hartal Katalin igazgató)
8700 Marcali, Dózsa Gy. ii 9.
Telefon!fax: 85/311-102; e-mail: hartal.katalin®szocialiskozpont.hu

Pályázati feltételek:
1) A pályázó vállalja szociális étkeztetés keretében a napi egyszeri meleg ebéd biztosítását.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó az év 365 napján vállalja az étkeztetés
biztosítását.
2) A pályázó vállalja a szociális étkeztetés keretében
a) a napi egyszeri meleg ebéd ellátást igénybe vevő lakására szállítását a vonatkozó
élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával 10:30-tól legkésőbb 13:30-ig.
b) az étkeztetést igénybe vevők részére az ebéd kiszolgálásával egyidejű helyben
fogyasztását a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával 11 :30-tál
legkésőbb 13:30-ig.
c) az étkeztetést igénybe vevők részére az ebéd éthordóba adagolását és átadását a
vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával 11:30-tál legkésőbb 13:30-ig.
d) a Gondviselés háza (Marcali, Szigetvári u. 1.) részére az ebéd előkészítését, badellába
adagolását, valamint a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával legkésőbb
11:30-ig a helyszínre szállítását.
e) az Idősek otthona (Marcali, Noszlopy u. 1.) részére az ebéd előkészítését, badellába
adagolását, valamint a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával legkésőbb
11:30-ig a helyszínre szállítását.
3) Pályázó az étkeztetés ellátása során fokozottan köteles betartani a tevékenységre irányadó

4)
5)

6)
7)

közegészségügyi-, járványügyi-, higiénés szabályokat, továbbá működési engedélyét Jelen
szerződés szerinti tevékenységre beszerezni és azt a szerződés tartama alatt hatályában
fenntartani köteles.
Évente egy alkalommal jogosult a vállalkozó tárgyalásokat folytatni az intézménnyel az
ételadag árak módosítására vonatkozóan.
Pályázó az a cég, egyéni vállalkozó lehet, akinek a helyi önkormányzattal szemben, illetve
személyéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb vállalkozásokkal szemben tartozása nem áll
fenn.
Az ajánlatot tevő vállalja, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat 9 óráig
megadja a szolgáltató részére.
Az ajánlatot tevő vállalja, hogy az elvégzett tevékenységről szabályszerűen kiállított
számla ellenében, a számla benyújtását követő 8 munkanapon belül, átutalással
kiegyenlíti.

Benyújtandó dokumentumok:
8) Nyilatkozat a működéshez szükséges engedélyek meglétéről, vagy annak vállalása, hogy a
szerződés aláírásáig, illetve a tényleges működés megkezdéséig a szükséges,
jogszabályokban előírt engedélyeket beszerzi.
9) Pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll
végelszámolási, felszámolási Vagy csődeljárás alatt.
10) Pályázó nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a 37/2014. (IV.30.) EMMI.
rendeletben foglalt rendelkezéseket betartják. A pályázó vállalja, hogy az ebéd adagokat
minden ellátási formában, minden alkalommal a hatályos élelmezési nyersanyagnormák
szigorú betartásával készíti el.
11). A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik szakirányú szakmai végzettséggel,
vagy igazolnia kell, hogy megfelelő végzettségű alkalmazottal rendelkezik. (szakács,
dietetikus, sofőr, felszolgáló személyzet)

Étkezők várható száma:
Szociális étkeztetésben részt vevő ellátottak száma naponta kb. 170 fő.
.
.

.
.

o
o

ebből az étkezést házhoz szállítással igénybe vevők száma munkanapokon kb. 150 fő.
ebből az étkezést házhoz szállítással igénybe vevők száma szabad- és ümiepnapokon
kb. 65 fő.
ebből az étkezést személyes elvitellel igénybe vevők száma munkanapokon kb. 20 fő.
ebből az étkezést személyes elvitellel igénybe vevők száma szabad- és üm~epnapokon
kb. lOfő.
ebből az étkezést helyben étkezéssel igénybe vevők száma munkanapokon kb. 5 fő.
ebből az étkezést a Gondviselés házában igénybe vevők száma munkanapokon kb. 10
fő.

e

.
.

ebből az étkezést az Idősek otthonában igénybe vevők száma munkanapokon kb. 10
fő.
ebből diétás étkezést igénybe vevők száma kb. 10 fő
ebből Sávoly településen élő igénybe vevők száma kb. 6 fő

Az egyes szolgáltatási formákra külön-külön is lehet ajánlatot tenni.

A szerződés időtartama:
2022. március 1-től 2023. február 28-ig tart. A rendes felmondás lehetősége 90 nap
felmondási idővel biztosított.

A pályázat benyújtása, beadási határideje:
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Hartal Katalin igazgató
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
A pályázat benyújtható postai úton vagy személyesen. Felhívjuk f~gyelrnét, hogy postai
feladás esetén a pályázatnak az alább meghatározott határidőre be kell érkeznie.

Jelen pályázat végső beadási határideje: 2022. február 25. (péntek), 12:00 óra.

Pályázatok elbírálása:
A beadási határidő leteltével haladéktalanul elkezdődik a pályázatok elbírálása. A pályázat
eredményéről való döntést a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
igazgatója hozza meg.
A döntéshozatal során meghatározott bírálati szempont elsődlegesen az ajánlati ár, valamint a
korábbi együttműködés során szerzett tapasztalat.
Érvénytelen az ajánlat, ha
o
o

az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
az ajánlattevőnek vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó
önkormányzatokkal/állammal szemben tartozása áll ferni,

vállalkozásnak

az

.

nem felel meg e „Pályázati felhívásban1’ foglaltaknak

A szerződéskötés tervezett időpontja:
2022. március 1.

A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén kiíró a soron következő helyezettel szerződést
köthet, illetve dönthet a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető:
.

Hartal Katalin igazgatótól: 85 311-102, hartal.katalin@szocialiskozpont.hu
Jankovics Tímea szakmai vezetőtől: 85 311-102, jankovicstimea~szocia1iskozpont.hu

Marcali, 2022. február 15.

‘pal Katalin
ociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ
Igazgató
‘

