
Pályázati felhívás

Gelse  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nyílt  pályázatot  ír  ki  a  Gelse,  Kossuth
Lajos utca 74. szám alatt lévő 350 adagos főzőkonyha határozatlan idejű üzemeltetésére.

1.  Az  étkeztetés  magában  foglalja  az  általános  iskolások,  az  óvodás  korúak  étkeztetését,
valamint a szociális és a vendég ebéd ellátást.

Az üzemeltetés feltétele az étel helyben történő előállítása.

2.  Az  üzemeltetés  időtartama  2022.  április  20-tól határozatlan  időre,  hat  hónapos
felmondási idővel.

3. Pályázati feltételeket a pályázati dosszié tartalmazza, mely térítésmentesen igényelhető az
önkormányzat hivatalában, személyesen vagy emailben.  

Az  önkormányzati  hivatal  címe:  Újudvari  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Gelsei Állandó
Ügyfélszolgálati Irodája (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.) 
email címe: igazgatas@gelse.hu

4. Pályázat benyújtásának határideje 2022. január 31.

5. A pályázatokat  érvényesen a pályázati  dossziéban foglaltaknak megfelelően postai úton
vagy  személyesen  kell  benyújtani.  A  borítékon  kérjük  feltüntetni:  „Konyha  üzemeltetési
pályázat”

6.  A  pályázattal  kapcsolatos  további  információt  Rácz  József  polgármester  nyújt  a
30/474-0838 telefonszámon.

7. A konyha megtekinthető előzetes időpont egyeztetés alapján.

8. A pályázatokat Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A bírálat határideje: 2022. február 28.

9. Érvénytelen a pályázat:
- az ajánlattételi határidő után nyújtják be,
- az ajánlattevőnek köztartozása van,
- nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

10. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy egyik ajánlattévővel sem köt szerződést.

11. A kiíró a döntésről valamennyi pályázót írásban értesíti.



Pályázati dosszié



I. PÁLYÁZÓ TÖRZSADATAI

A pályázó (gesztor) megnevezése  

Székhelye  

Levelezési címe (irányítószámmal)                        
(amennyiben nem azonos a székhellyel)

 

Felelős vezetője (név, beosztás)                            
(cégszerű aláírásra jogosult)

 

Projektfelelős (név, beosztás)  

Címe (irányítószámmal)                                      
(amennyiben nem azonos a pályázóéval)

 

KSH számjele (17 jegyű)  

Adószám  

Számlavezető bank és számlaszáma  

A projekt megvalósítására a pályázóéval társult 
partnerek                                                                 
(pl.több település összefogásával megvalósuló 
beruházások/programok esetén a társult 
önkormányzatok felsorolása)                                 
(csak a keretezett részbe írjon!)

 

A pályázat rövid bemutatása (csak a keretezett részbe írjon!)



 
II. PÁLYÁZATI AJÁNLAT RÉSZLETEZÉSE

1. A felajánlott bruttó bérleti díj mértéke: ……………………………… Ft/hó

2. A  vásárolt  élelmezés  számlájának  kiegyenlítése  a  tárgyhónapot  követő  5.  napjától
számított ………… napon (minimum 25 nap) belül történik. 

3. Közétkeztetésben szerzett tapasztalat megnevezése és ideje: 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

III. EGYÉB KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A  konyha  üzemeltetésének  közüzemi  költségeit  a  bérlő  viseli  (víz,  csatorna,  gáz,
szemétszállítás közvetlenül a szolgáltatónak, villany almérő alapján az Önkormányzatnak). 

A pályázónak vállalni kell:

 HACCP rendszerének megfelelő üzemeltetést,
 szakhatósági előírásoknak, továbbá
 a közétkeztetésre vonatkozó jelenleg és a bérlet időtartama alatt hatályos jogszabályok

szerinti megfelelést. 

IV. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

1. Helyi és állami adóhatóság igazolása köztartozás mentességről.
2. Kötelező vállalásokat tartalmazó nyilatkozat. (III. pont)
3. Jogi  személy  esetén  a  pályázó  30  napnál  nem  régebbi  cégkivonat  másolata,  egyéni

vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata
4. A  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázat  benyújtásának  időpontjában  nem  áll

végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt. 

Dátum:

……………………………………………….



   aláírás


