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A Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület (Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.) 

ajánlattételi felhívása iskolai étkeztetésre 

  

Az ajánlattételi felhívás tárgya: a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 

fenntartásában működő iskola étkeztetési feladatainak ellátására irányuló 

vállalkozási szerződés. 

  

A szerződés időtartama: 2019. szeptember 1.- 2021. június 30. 

  

Tanévenként a tervezett étkezési napok száma az iskolában 180, a tervezett 

adagszám 80 adag/nap, ami kizárólag az egyszeri meleg étkezést, az ebédet 

foglalja magában. 

A teljes mennyiségtől való eltérés legfeljebb +/-20 %.  

 

Az ajánlattétel 2 menüre nyújtható be: 

- ajánlat a közétkeztetésben nyújtott egyszeri meleg étkezésre  

 

 

Az árajánlatnak tartalmaznia kell továbbá: 

·     az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.) 

·     cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, 

elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot 

·     az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az 

adóhatóság felé fennálló – 30 napot meghaladó – adótartozása (nullás 

adóigazolás) vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív adóslistán szerepel 

·     ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen ajánlattételi felhívásban foglalt 

feltételeket 

·     kiépített és működő HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer igazolását, 

·     az ellátást biztosítandó, legalább az ajánlatnak megfelelő szabad kapacitással 

rendelkező, pályázó által üzemeltetett főzőkonyha működési engedélyének 

másolatát 

● érvényes szakmai felelősségbiztosítási szerződésének és a biztosítási díj 

megfizetését igazoló pénzügyi bizonylatnak a másolatát,  

● ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a közétkeztetés területén tapasztalattal 

rendelkezik, és az elmúlt 12 hónapban legalább egy, a közétkeztetés területére 

vonatkozó érvényes szerződést teljesített (szerződő fél és referencia-igazoló 

kapcsolattartó megjelölésével),  

● ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik olyan hőtároló szállítóedényekkel, 

amelyek biztosítják a kiszállított étel hőmérsékletének megtartását és a kiszállított 

étel állagának megóvását, valamint megfelelnek a HACCP előírásoknak, 
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fertőtleníthetők, rozsdamentesek és a készétel kiszállítására és folyamatos melegen 

tartására alkalmasak. 

● ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik az ételszállításra alkalmas szállító 

járművel, amelynek van az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes forgalmi 

engedélye, 

●  a pályázó eddigi tevékenységének bemutatását 

● minta étlapot, 

● a szolgáltatások ellenértékét, ajánlati árat (nettó és bruttó Ft-ban).  

  

A nyertes pályázó vállalja,  

- hogy felszereli a Kölcsey utca 8. szám alatt található tálalókonyhánkat a szükséges 

eszközökkel (evőeszközökkel, hűtővel, melegen tartó pulttal, stb.); 

- hogy az étkezés során keletkezett ételhulladékot biztonságosan elszállítja, 

- hogy az étkeztetés során megfelel a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) számú EMMI rendeletben 

foglaltaknak; és  

 

Finanszírozási feltételek:  

A vállalkozás a tárgyhót követő hó 5. napjáig nyújtja be számláját az Iskolához, 

melyet az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően 30 napon belül átutalással 

teljesít. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

  

Az árajánlat és mellékleteinek benyújtási határideje: 2019. július 31., 13 óra 

Az árajánlat benyújtása történhet e-mailben, postai úton vagy személyesen. 

Személyesen a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. szám alatt, postai úton ugyanezen 

postai címre. E-mailben az elnokseg@nyiregyhaziwaldorf.hu címre.  

 

 

Az ajánlattétellel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető: Dr. Lakatos Tamás (a 

fentebbi e-mail címen, vagy a 70 3962781 telefonszámon) 

 

Az ajánlattételi felhívás mellékletei: 

1. Vállalkozói szerződés tervezete  
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