Ajánlattételi felhívás
„Kifli biztosítása az oroszlányi köznevelési intézmények I-VIII. évfolyamán tanuló
gyermekek számára a 2017. január 3. és 2017. június 15. közötti időszakban” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti eljárás során
1. Az eljárás tárgya:
Korpás kifli beszerzése
Az ajánlattételkor figyelembe veendő szempontok:
 a gyermekek a szünetben maradék nélkül elfogyaszthassák (a megajánlott termékek ne
legyenek túl nagyok)
 költségtakarékosság, alacsony ár
 gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása
Mennyiség:
1171 tanuló számára a 2017. január 3. és 2017. június 15. közötti időszakban minden tanítási napra
egy-egy kifli, napi szállítással.
Kérjük az ajánlatban megjelölni, hogy a megajánlott termék hány grammos.
A teljesítés helye: Kiszállítás (áru átadás-átvétel) helyszíne:
Oroszlány Város közigazgatási területe, 3 köznevelési intézmény 3 telephelye
 Benedek Elek EGYMI (2840 Oroszlány, Eszterházy u. 102.)
 Oroszlányi József Attila Általános Iskola (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály u. 42.)
 Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (2840 Oroszlány, Havasi Márton u. 1-3.)
2. Alkalmassági feltételek:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
A pályázatra olyan egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság jelentkezhet, aki a vállalkozói
engedélyében, illetve a cégkivonatában meghatározott tevékenységi köre szerint a jelen tevékenység
(élelmiszer előállítás és szállítása) ellátására jogosult.
Amennyiben az ajánlattevő nem a saját maga által előállított kifli szállítására tesz ajánlatot, kérjük
megjelölni a kiflit gyártó vállalkozást (beszállítót) is.
3. Bírálati szempont: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
4. Eljárási forma: A beérkezett írásbeli ajánlatok alapján 1 körben történik az ajánlatok
elbírálása, tárgyalás nélkül
5. Az eljárási határidők:
 Az eljárást megindító felhívás megküldése az ajánlattevőknek és közzététele a honlapon:
2016. november 29.
 Ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának időpontja: 2016. december 8. (csütörtök) 10
óra
 A szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. december 13. (kedd) 10 óra
 A szerződés időtartama: 2017. január 3. és 2017. június 15. között.
6. Ajánlatok benyújtása (költött felolvasólap):
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. II. emelet 43. iroda
A megajánlott termékekből 10-10 db termékmintát kérünk az ajánlattal egyidejűleg benyújtani.
7. Egyéb rendelkezések:

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy szállítási szerződésben meghatározott mennyiségtől
eltérjen, a szerződésben rögzített rendben (előre jelzetten).
8. Információ kérése:
Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tel: 06-34/361-444 /149-as mellék; 06-20/231-08-86 vagy molnar.milena@oroszlany.hu

