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Tisztelt Képviselő-testület!
A szünidei gyermekétkeztetés az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik.
Ezen előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy a 2018/2019-es tanévet érintő szünetekre
szerződjünk a legjobb ajánlatot tevő szolgáltatóval.
Az érintett időszakok:
2018. október 29. és 2018. október 31. között 3 munkanap
2018. december 27. és 2019. január 2. között 3 munkanap
2019. április 18. és 2019. április 23. között 2 munkanap
2019. június 17. és 2019. augusztus 30. között 53 munkanap
Az étkeztetésben résztvevők létszáma előreláthatólag 180-190 fő.
Az alábbi öt konyhaüzemeltetőtől kértünk ajánlatot:
Margit Kórház Pásztó
Ózon Étterem
Hungast Vital Kft.
Molnár László egyéni vállalkozó
Al Rabló Étterem
A felhívásra 5 ajánlat érkezett.
A Margit Kórház ajánlatát nem tudjuk értelmezni, illetve érdemben bírálni, mivel csak az
őszi, téli és tavaszi szünetekre (összesen 8 napi étkeztetés) tett ajánlatot (bruttó 528 ft/adag), a
nyári szünet (53 nap) étkeztetésének árát csak a 2018. évi költségvetés beszámolójának
ismeretében tudja kalkulálni. Egyben azt is jelzi, hogy vélhetően változni fog az ár.
Ózon Étterem ajánlata: bruttó 490 ft/adag
Molnár László egyéni vállalkozó ajánlata bruttó 470 ft/adag.
Hungast Vital Kft. ajánlata: bruttó 490 ft/adag
Al Rabló Étterem ajánlata: bruttó 700 ft/adag
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb
ajánlatot adó Molnár László egyéni vállalkozót bízza meg a 2018 őszi és téli, valamint a 2019.
tavaszi és nyári szüneteket érintő szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátásával.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés
aláírására.

Pásztó, 2018. szeptember 26.

Bartus László
Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály
Vezetője
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
Jegyző

Vállalkozási szerződés
mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.,
adószám: 15735313-2-12, bankszámlaszám: 11741024-15450827) képviseli: Farkas Attila
polgármester (továbbiakban : Megrendelő),
másrészről Molnár László egyéni vállalkozó (székhely: 3060 Pásztó, Kishegy utca 27.;
adószám: 60815927-2-32; bankszámlaszám: 62100308-11035068) képviseli: Molnár László
(továbbiakban: Szolgáltató),
1. Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a
2018. október 29. és 2018. október 31.
2018. december 27. és 2019. január 2.
2019. április 18. és 2018. április 23.
2019. június 17. és 2019. augusztus 30.
közötti időszakokban lebonyolítandó szünidei gyermekétkeztetést.
2. Szolgáltató elfogadja a megrendelést az alábbi paraméterek szerint:
• Tervezett adagszám: napi 190 adag (szünetek között a létszám változhat)
• 1 adag ebéd ára: bruttó 470 Ft/nap
• Szolgáltatás időtartama: 61 munkanap
• Ebédosztás helye: Pásztó Piac: Lacibá Konyhája
• Ebédosztás ideje: 11.30-13.00 óráig
• Ebédosztás módja: Önkormányzat által biztosított lista szerint.
3. Fizetés módja: Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében átutalással
4. Fizetés határideje: az adott szünetet érintő szolgáltatás utolsó napját követő 8 napon
belül.
5. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit megfelelően kell
alkalmazni.
Felek kikötik, hogy az esetleges vitás kérdéseiket, kifogásokat egymás között rendezik,
sikertelen egyeztetés esetén a Pásztói Járásbíróság illetékességét jelölik meg.
Pásztó, 2018. október …

………………………………..
Szolgáltató

Farkas Attila
polgármester
Megrendelő
Juhászné Mustó Mária
pénzügyi ellenjegyző

Megrendelő

