PLryÁzarr rnlnívÁs
Rém Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete pályázaíot ír ki a tulajdonát képező 6446
Rém, Petőfi utca 3 7. szám alatt levő 100 adagos konyha üzemeltetésére, a gyermekétkeztetés
és vendég ebéd biztositására.
A gyermekétkeztetés magában foglalja az áLtalános iskolások, valamint az óvodás koruak étkeztetését,
Az üzemeltetés kezdete: 2018. január 1.
Pályázati feltételek:
1.) A pályázat tarta|mazza az ajánlattevő nevét, címét,egyéb elérhetőségeit (telefon, fax,
e-mail)
pályáző tevékenységénekbemutatása, a konyha működtetésével kapcsolatos elképA
2.)
zelések ismertetése.
3,) A konyhai dolgozók létszámának bemutatása.
a.) Cég esetében egy hónapnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolata, a cég képviseletére jogosult neve, elérhetősége, képviseleti jogát igazo|ő okirat (aláírási címpéldány)
jogosító iskolai végzettségettgazolő okirat másolata.
5.) A tevékenységvégzésérére
6.) Igazolás arról, hogy a telephely szerinti önkormányzatnál adó-, és egyéb tartozása nem
áll fenn.
7.) Az állami adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az állami adóhatóság felé - 30 napon
belüli és azt meghaladó - adőtartozása nincs.
8.) A pá|yáző nyilatkozata, hogy az ajánlat benyújtása időpontjában nem áll végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt.
9.) Nyersanyagnonna és tédtésidíj megállapitásárajavaslat a gyermekétkeztetésben részt
vevők számára és a vendég ebédet igénybe vevők részérekorcsoportonként.
10.) Kőzétkeztetés terén szerzett legalább 5 éves tapasztalatigazolásareferenciával.
11.) Az ajánlattevő nyilatkozata anől, hogy vállalja apályázati kiírásban foglalt feltételeket.
A bérbeadő részérő| biztosításra kerül:
Az izeme\tetésre meghirdetett konyha a hozzá tartoző helyiségekkel és konyhai eszközökkel. A nyertes pályázőval az önkormányzat szerződést köt, melynek mellékletétképezi
az izemeltetésre adott eszkö zök |e|tár a.
Pá|yázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.
Apályázatot zártbodtékban Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve
lehet benffitani (6446 Rém, Május 1, utca 17.)
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Papp Imrénépolgármestertől 7 9 -3 52- 544 telefonszámon
Ervénytelen az ajánlat, ha
- az ajánlattevő határidő után nyújtotta be,
- az ajánlattevőnekaz önkormányzativagy állami adóhatóság feLétartozása áll fenn,
- nem felel meg aPá|yázali feltételekben megfogalmazottaknak
A kiíró jogosult a határidőt legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 10 nappal meghosszabbítani, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A nyersanyagnoíTna és a tédtésidíj árfekvése.
A p á|y áző a p á|y ázatot érv énytelen n ek ny ilvánítj a, ha :
- nem érkezett pály ázat,
- kizárőlag érvénytelen pá|yázat érkezett
- a kiíró apályázat érvénytelenségérőldöntött
A kiíró valamennyipá|yázőt írásban értesít.

Szerződés megkötése:
A kiíró apályázaí nyertesével 5 éves haíározott idejű szerződést köt.
A nyertes ajánlattevő visszalépéseesetén a kiíró a soron következő helyezettel szerződést
köthet.

