
PALYAZATI HIRDETMENY
HUNYADI ISKOLA f,PULETf,BEN BUF6 UZEMELTETf,S6RE

1. A p{lyizat kiirdii6trak neve. cime 6s el6rhet6seeeir
Ndv: Tiszar:jvfuosi lntdzmdnymiikddtet6 Kitzpont
Cim: 3580 Tiszaijviros, Betblen G6bor ft 7.
Telefon: (49) 548-31)0
Fax: (49) 340-871
E-mail: tik@tuivaroqlg
2, A !i]Yi'zat t6rsna|
A pilylzat kilr6ja nyilvrinos p6lydzatot hirdet a Hunyadi Iskola 6piiletdben l6v6 12 m'?
alaptediletii helyisdg biifd iizemeltetds cdljara ttifidn6 bdrbeadasfua.
A bi.ifd miikddtet€sdnek c61ja, hogy az iskola lanul6i megfelel6 szinvonahi 6s drszintii btif6
szolg6ltatAst vehessenek igdnybe az epiileten beliil.
Felhivjuk a figyelrnet, hogy a neveldsi-ollat6si int6zmdnyek miiktjdeserttl ds a ktizneveldsi
intdzmdnyek ndvhaszftlatiLr6l sz6l6 2012012. (V[I.31.) EMMI rendelet 129. $ (4) bekezddse
alapjrin az iskolikban alkohol-ds dohrinytermdk, valamint a ndpeg6szs6giigl temdkad6r6l
s2616 2011. dvi CIII. tdrvdny hatrilya a16 taxtoz6 term6k (a tov6bbiakban: NETA ktjteles
termdk) nem rirusith at6.
A NETA kdtele$ termdkek iskolai fuusitds szempontjdb6l relevansnak tekinthet6
termdkcsopodj ai:

a) hozzaadott cukjot tartalmaz6, 8g/100m1 mennyisdget meghalad6 cukodartamri
- 25%-n6l kisebb gyiimdlcs-ds ziilds6ghdnyadi nektrirok, gyiimiilcs-ds ztildsdglevek,

sztjryijk
- 50%-n6l kevesebb tejalapanyagot tartalmaz6 lejalapf italok
- sz€nsavas vagy szdnsavmentes iidit6italok.

b) hozz6adott cukrot tartalmaz6, 25gl100g mennyisdget meghalad6 cukortatalmri
cukork6k, nyal6k6k, 6dess6gek, kaldcsok, ddes kekszek, cuk6szsiitemdnyek,
fagylaltok, jdgkrdmek, fehdrcsokol6dd,

c) 50%-nril kevesebb tejalapanyag felhasznril6s6val kdsziilt, hozz6adott cukrot
tadalmaz6,40g/100g mennyisdget meghalad6 cukortartalmri, 6s 40%-n6l kisebb
kaka6tartalmf csokol6ddk, egydb kaka6tartalmf kdszitnenyek.

d) hozzdadotl. cukrot tartalmaz6, 35gl100g mennyisdget meghalad6 cukortaxtalmri
dzsemek, glftimiilcskocsony6k, gyiimtilcsizek (Kiv6ve a mamel6dokat, a legal6bb
45% gyiimiilcstaialmf extradzsemeket, extrazseldket, valamint a kiildnleges
min6sdgii lekvdrokat.)

e) 19 s6/100g mennyiseget meghalad6 s6tartalmir temdkek: s6s snackek, chipsek,
magvak, ropik, kekszek, egydb s6s dgcsAlnival6k, s6s perecek stb.

I Energiaitalok.
A nyertes pflyAz6nak a biif€ 6ruKn.ilat6nak kialakitAsakor tovAbbd figyelemmel kell lennie az
Orsz6gos'Eielmis:zerbiztons6gi €s Tdpldlkozdstudominyi Int€zet (OETD ajdnl6sdban
foglaltakm (,Ajrinl6s az iskolai biifdk korszerii tripl6lkoz6sba illeszked6 v6lasa6k6nak
kialakitds6hoz, OE:U, 2005").
3. A szerz6d6s methatiroz6sa: Helyisdgbdrleti szerz6dds
4. A szerzddds id6tartama: 2014. szeptember 01 - 2015.junius 15.
5. A meshirdetett helvis6s: Hunyadi Iskola 6pnlet 3580 Tiszatjv6ros, Alkotmdny kiiz 2
659/23 ksz. A hel)'is€g alaptertilete: 12 m:.
6, A helyis6e rneqtekint6s6nek lehet6s6se: A helyisdg biife iizemeltetds c6lj6ra alkalmas
helyiseg, mely el6:retes irdsbeli bejelentkez6s alapjAn megtekinthet6 2014. jtilius 28 (hdtf6)



napj6n 10:00-11:00 6ra kdziitt. Taldlkozdsi hely: 3580 Tiszafjv6ros, Bethlen G6bor rit 7. I.
emelet 1 17. iroda. K.6{iik, hogy az ir6sbeli bejelentkezdst a piily6zat kilr6j6nak a hivatalos fax
szirmdra vagy e-malil cimdre legkds6bb 2014, jnlius 28. (hetftt) napjan 09:00 6rriig eljuttatni
sziveskedj enek.
Az iizemeltetdshez sziiksdges gdpek, berendezdsi 6s felszereldsi tirgyak beszerzdse, a helyis6g
bUfd iDemeltatds cdljfua val6 alkalmass6 t6tele 6s folyamatos karbantartasa, tov6bb6 takarit6sa
a nyertes palyaz6 feLadata.
7. tsglgilL Prflyezat benFjt6sdnak felt6tele 10.000,- Ft dsszegii kauci6nak a pdlydzatbont6s
idtipontjriig, azaz 2014. augusztus 04. 10:00 6ftiig a pdlydzat kiir6j6nak a p€nzt6r6ba tdrt6n6
befizet6se, melyet a p6ly6zat benyrjt6sakor igazolnia kell. Az eredmdnyeleniil prilydz6knak a
befizetett kauci6 vilrszaifu. A p1ly,zat nyetese 6ltal befizetett kauci6 dsszege a b6rleti dijba
beszdmitasra keriil. A nyertes p6lyr26 a pAlyrfuat eredmdnye kihirdetdsdnek napjdt6l szdmitott
15 napon beliil kdleles a helyisegbtuleti szerz6ddst megkdtni. Amenrlyiben a szerz6dds a
nyertes p6ly6z6nak [elr6hat6 okb6l nem keriil megkdtesre, a befizetett kauci6t elvesziti.
8. A pdlyizatok bernyiitds6nak m6dia. helye 6s hat{rideie:
M6dia: A palyazalot egy eredeti ds az eredetivel mindenben megegyez6 egy mesolati
pdldrinyban, cdgszeriien alitirva, z6rt boritdkban kell benyfjtani. A borit6ka k6rjiik rdimi:
,,Pelyazat Hunyadi Iskola dpiileteben biife iizemeltetdsdre", tovdbb6 kdrjiik a boritdkon
felttintetni a p|ilyrizir nevdt 6s cimet.
!q!y9: Tiszaujv6rosi lrtdzmdn)niikddtet6 Kdzpont 3580 Tiszarijvdxos, Bethlen G6bor rit 7. I.
emelet Titkarsag
Hatdrideie: 2014. augusztus 04. 10:00 6m
9. Az aiinlati kdtiitts6s minimilis iddtartama: A p6ly&atok benyrijt6sanak hatdridejdt6l
szamitott 30 nap.
10. Alternativ ai:inlat t6tel6nek lehet6s6se: A p'lyilzat kiirdja altemativ aj6{iat t€teldnek
lehetdsdg6t nem biztositja.
11. A nrilyrizatok filbontisrinak helye. ideie:
Helye: Tiszairjvfuo$i Intdzmdnymiik6dtet6 Kdzpont 3580 Tiszarijvriros, Bedrlen G6bor rit 7.
II. emelet 223. irodrl
Llqig 2014. augusztus 04. 10:00 6ra
A p61ytuatok felbontAsan a pdlydz6kjelen lehetnek.
12. A pdlvizatok ellbir{l{srinak ideie: 2014. augusztus 08.
A pelydzat eredmdnytu6l a prily6z6k irasban kapnak t.ijekoztatdst.
13, A pflyAzatok ellbir{ldsdnak szemnontia:
A pilyt-:,atkrft6Ja a palydzatokat a fizetendo bdrleti dij egy havi iisszeg6re (...........,- FLh6)
tett megajrinl6s alapjrin birrilja el.
A pilyazat kiir6ja minimrilisan megajrinlhat6 bdrleti dijat hatfuoz meg, melynek tjsszege
10.000,- Frh6.
A bdrleti dij t6rg)h6naponkdnt el6re, a trirgyh6nap 10. napj6ig fizetend6. A b6rleti dij
tartalmazza a rendelletdsszerii haszn6lathoz sziiksdges kijziizemi szolgAitatAsok dij6t.
A palyazatkift6Ja azt a p61y6z6t hirdeti ki nyerteskdnt, aki a legnagasabb dsszegii berleti dijat
tartalmaz6 drvdnyes palyiiatot nytjtja be. Amennyiben a nyerteskent kihirdetett p61y6z6 a
szerz6deskdtdst megel6z6en visszalep, a pdlyazat kiiroja a m6sodik legmagasabb iisszegii
bdrleti dijat tafialmzu6 drvdnyes p6ly6zatot benlujt6 pdly&6val kdti meg a szerzdddst.
14. Esy6b kdvetelno6nvek:
A nyertes pdlyAzb kdtelessdge a kereskedelmi tevekenysdg fol)4at6s6hoz sziiks6ges
bejelentdsi kiitelezettsdg teljesitdse, tovabbA az iizemeltetdshez sziikseges engeddlyek
beszerzdse.



A btifd alkalmazottainak rendelkezniiik kell a sziiksdges vegzetts€get&dpzefteget igazol6 es
az egdszsdgiigyi alkalmassagot igazol6 okirattal.
15, A pdly{zatb6l l.izdrdsra keriil az a pdlvdzd:

a) aki ellen cs6d-, felsz6molisi eljar6s van folyamatban, aki v€gelszimolds alatt 611;
b) akinek az dnkorm6nyzati ad6hat6s6gnAl nyilv.intafott ad6tartozdsa van;
c) aknek a p6l y6zat kiiroja feld a palyrizati bead6si hatfuid6 lejtutakor tartoz6sa dll fenn.

16, A p{lyizat 6rvrinytelen. ha:
a) a p6lyiizatot a pAly6zat benyiljtdstua rendelkezdsre 6116 hatarid6 lejtuta utan nyfjtott6k

be;
b) a pdlydzat nem felel meg a p6lydzati hirdetmdnyben kiirt feltdteleknek;
c) a megfelel6 iisszegii kauci6 nem keriilt befizetdsre;
d) a pdlytuat egydb m6don nem felel meg a p6ly6zati hirdet$ldnyben meghatitozott

feltdteleknel(.
17. A p:ilvizathoz csatoland6 dokumentumok:

L Pdlyriati lap, melynek tadalmaznia kell a p6lyfu6 nev6t, cim6t, el6rhet6s6geit,
tov6bb6 a fiizetend6 bdrleti dij egy havi iisszegdre tett ajAnlatot.

2. A pitly1z6 rJilatkozat6t alra vonatkoz6an, hogy alkohol-ds dohfu)-termeket, valamint
a nepegdsz$dgiigyi tenndkad6r6l sz6l6 2011. 6vi CIII. titf"6ny hatalya al6 tartoz6
termdket (NETA kdteles temdk) nyertessdge eseten nem drusit az iskoldban, tov6bbi
a biifd drukinalatdnak kialakitdsakor figyelembe veszi az Orszdgos
Elelmiszerbiztons6gi 6s T6plAkoz6studom6nyi Intdzet (OETI) ajdnlas6ban foglaltakat,
ds a szez6r16s teljes id6tartama alatt biztositja az Orsz6gos Elelmiszerbiztonsdgi ds
T6pl6lkozastudomrinyi Intdzet (OETI) aj6nldsdban foglaltaknak megfelel6, az
tuusitand6 elelmiszerek b6s6ges, az egdszs€ges tApl.ilkozasra neveldst segit6
v61asztdk6t.

3. A pdlyiz6 nyilatkozatat arra vonatkoz6an, hogy a pilyrizati hirdetmdny felt6teleit
elfogadj a.

4. Szakmaibemutatkozas.
18. Eev6b informiLci6k:
I patynat kiir6ja fenntatja magrinak a jogot a kiirdsban szerepl6, illetve a palyaz6k

tudomiisdra hozott pdlydzati felt6telek, illetve szabiilyok megvdltoztat6s6ra.
A p6lyazat kiircja a p6ly6zati kilrdst az eljrirris brirmely szakaszdban visszavonhatja, tov6bb6
fenntartja a p6lyAzat eredm6n)'lelenn€ nyilvrinitdsrinak jogdt ds nem terheli szerz6ddskdt€si
kijtelezetts6g.
A p6lyi\26 az aji|ilLatllt a pdyAzat benyrjjtdsAra rendelkezdsre 6116 hatarid6 lej6rtriig b6nnikor
visszavonhatja.
A p6ly6z6 nem \tdnyelhet tdrit€st a p6ly&at kiir6j6t6l a p'lyazata kidolgozas6€n 6s az

ajanlattdtellel kapclolatosan miis jogcimen sem teieszthet e16 kdvetel6st

Tiszaujvriros, 2014. jilius 18.

thZo ti.:
gat6


