EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
ÓVODA VEZETŐJE

Szám: EPL/6/3/2015.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 25-i
ülésére

Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére
vonatkozó ajánlattételi eljárás előkészítése
Előadó: Klausz Éva vezető óvónő
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat
Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Fiskál János polgármester
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:
Lőczi Árpád
csoportvezető

-2-

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) az önkormányzat
fenntartásában működő intézmény.
Az Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó értékét tekintve nem
tartózik a közbeszerzési törvény hatálya alá. Hasonlóan a korábbi évekhez a helyi
vállalkozóknak biztosítunk lehetőséget az ajánlattételre. A pályázat az előterjesztés
mellékleteként csatolásra került. A jelenlegi szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2015.
április 30-án jár le.
A kiírás szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás lesz az elbírálás
szempontja.
A pályázatot javasolom a Margit Vegyesbolt (Véber Imréné 8413 Eplény,
Gyöngyvirág utca 1/B.) és a MINI Élelmiszerüzlet (Pejné Varga Mária 8413 Eplény,
Veszprémi utca 43.) részére, mint szóba jöhető két helyi vállalkozásnak megküldeni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Eplény, 2015. március 25.

Klausz Éva

-3-

HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (III. 25.) határozata
Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére
vonatkozó ajánlattételi eljárás előkészítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplényi
Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi
eljárás előkészítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Eplényi Napköziotthonos Óvoda – az előterjesztés 1. melléklete szerint – az
„Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzése”
tárgyú pályázati felhívást a két lehetséges helyi vállalkozónak, a Margit
Vegyesboltnak (Véber Imréné 8413 Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B.) és a
MINI Élelmiszerüzletnek (Pejné Varga Mária 8413 Eplény, Veszprémi utca
43.) küldje meg, és egyben felkérje őket ajánlatuk megtételére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa
Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2015. március 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi
…/2015.(III. 25.) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Pályázati felhívás
Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail:
Eplényi Napköziotthonos Óvoda
8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
Tel./fax.: 88/453-142
E-mail: eplenyiovi@gmail.com
Az ajánlatkérés tárgya és követelménye:
„Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzése”
Mennyiség: a pályázati felhívással kerül kiküldésre
Rendelkezésre álló dokumentumok:
Ajánlattételi lap, amely a 2014. évi felhasználás alapján, tartalmazza a szerződéses
időszak alatt várható megrendelések jelentősebb tételeit.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
2015. május 1-től 2016. április 30-ig.
Pályázati kötöttség:
Az ajánlattevő részéről a pályázati kötöttség minimális időtartama, a pályázati
határidő lejártától számítva, 120 napig áll fenn.
Az ajánlati ár:
A nettó ajánlati ár 2015. augusztus 31-ig fix ár, amelyet tételes részletezéssel kell
megadni.
A pályázatban megadott nettó árak 2015. szeptember 01-től, kizárólag jelentős
mértékű (5%-ot meghaladó) piaci változások esetén, mint pl. üzemanyag,
energiahordozó, beszerzési árváltozás stb., előzetes egyeztetés alapján módosítható,
de legfeljebb az árváltozást befolyásoló tényező mértékéig.
A pályázat készítésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:
Az pályázati kötöttség alatt várható piaci változásokat. A napi megrendeléseket az
Eplényi Napköziotthonos Óvodába leszállítva kell teljesíteni, minden nap reggel 8:00
óráig.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó
jogszabályokra:
Ajánlattevő havonta egy számla benyújtására jogosult a tárgyhónapot követően. A
számla kifizetése, az óvodavezető szakmai igazolását követően, 8 napon belül
átutalással történik.
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Kötbér
Amennyiben, az ajánlattevőnek felróható ok miatt, a szerződés teljesítése elmarad,
úgy köteles 5% kötbért az ajánlatkérőnek megfizetni.
Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás nettó összege.
Kérdésfeltevés:
Kérdést a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban (levélben vagy elektronikusan az
eplenyiovi@gmail.com e-mail címre) lehet feltenni legkésőbb 2014. április 9-i
(csütörtöki) beérkezési határidővel.
A pályázatnak a következő munkarészeket kell tartalmaznia az alábbi
sorrendben:
1. Felolvasólap céges aláírással
2. Ajánlattételi lap
Pályázat leadási formája:
Az pályázatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat minden írott, vagy
nyomtatott oldalát folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult/ak (vagy
meghatalmazott) szignójával kell ellátni.
Zárt boríték, ill. csomag
felül:
ajánlat adó neve és címe
középen: „Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer
beszerzésére”
„Az ajánlattételi határidőig felbontani tilos!” feliratokkal
Ajánlattételi határidő:
2015. április 16-a (csütörtök) 16 óra
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk kidolgozásával kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait
maguknak kell viselnie, azok megtérítését semmilyen jogcímen nem követelhetik az ajánlatkérőtől.
Az ajánlattevőket az értékelés eredményéről írásban értesítjük.
Az ajánlatok benyújtásának címe:
– Postai úton:
Eplényi Napköziotthonos Óvoda 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
A határidőre történő beérkezés kizárólag az ajánlattevő felelőssége. A postai
kézbesítés esetleges késedelme az eredményhirdetést nem akadályozza, erre
vonatkozó utólagos igazolásnak helye nincsen.
– Személyesen:
2015. április 16-án, 8 - 16 óra között, az Eplényi Napköziotthonos Óvodában
8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
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A pályázat felbontásának helye, ideje:
Eplényi Napköziotthonos Óvoda
8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
2015. április 16-án 16:00 órakor
Eredményhirdetés:
Eplényi Napköziotthonos Óvoda
8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
2015. április 21-én (kedden) 16 órakor
Szerződéskötés tervezett időpontja:
2015. április 30.
A pályázat megküldésének a napja:
2015. március 31.

Eplény, 2015. március ….
Klausz Éva
vezető óvónő

