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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
Takarítás 2018-2019
Azonosító: PÁPAI HÚS Kft

Pápa, 2018.09.05

Dr Baranyainé Németh Mariann
Beszerzési igazgató
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I.

Általános információk

1.

Ajánlatkérő
Pápai Hús Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő)
8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.
Kapcsolattartó:

Dr Baranyainé Németh Mariann (Beszerzési igazgató)
mariann.baranyaine@papaihus.hu
Tel.: 06 30 657 9641

2.

Ajánlatkérés tárgya

2.1.

Üzemi takarítási szolgáltatás pályáztatása a Pápai Hús Kft-nél.

3.

Ajánlatkérés célja

3.1.

Határozatlan időre szóló szolgáltatási keretszerződés megkötése az üzemi takarítási szolgáltatásra
vonatkozóan, a kiválasztott Ajánlattevővel.

4.

Az Ajánlatkérési dokumentáció

4.1.

Az ajánlatkérés folyamatát és feltételeit a jelen Ajánlattételi felhívás és dokumentáció szabályozza. Az
Ajánlattevő ajánlatát az Ajánlattételi felhívásra és dokumentációra alapozottan, annak meghatározásait
követve kell, hogy megtegye.

4.2.

Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalma:
I. Általános információk – Ajánlatkérővel és a pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók ismertetése.
II. Ajánlatokkal szembeni formai és tartalmi elvárások - A benyújtandó Ajánlatok tartalmára és formájára
vonatkozó elvárások.

5.

Ütemezés

5.1.

A pályázati folyamat 2018.08.30-én indul jelen dokumentáció megküldésével. Ajánlatkérő a pályázatot
egy fordulóban – opcionálisan két fordulóban - kívánja lebonyolítani. Ajánlatkérő fenntartja a jogot
közbenső/további tárgyalási fordulók beiktatására (pl.: egyéb kondíciók egyeztetése, kiválasztott nyertes
ajánlattevővel további tárgyalások), illetve jelen ütemezés felülvizsgálatára, ennek tényét a pályázatban
részt vevő Ajánlattevőknek a pályázat során írásban jelzi.
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5.2.

A pályázati folyamat időzítése:
Feladat

Határidő

Felelős

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció kibocsátása

2018.09.05.

Pápai Hús Kft.

Pályázók üzemi terület és udvar bejárása

2018.09.18.

Ajánlattevő

Pályázati anyaggal kapcsolatos kérdések beküldése
e-mailben a fent megjelölt kapcsolattartónak

2018.09.15., 15 óra.

Ajánlattevő

Kérdések megválaszolása

2018.09.20.

Pápai Hús Kft.

Ajánlat beadási határidő

2018. 09. 28.., 15 óra

Ajánlattevő

6.

Kérdések-válaszok

6.1.

Ajánlattevő a pályázattal kapcsolatos kérdéseit 2018.09.15-ig kizárólag emailben teheti fel a fent
megjelölt kapcsolattartó e-mail címén.

6.2.

A beérkezett kérdések és a rájuk adott válaszok – a forrás megjelölése nélkül – valamennyi ajánlattevő
számára hozzáférhető módon emailben, a fent megadott határidőig kiküldésre kerülnek.

7.

Ajánlati kötöttség

7.1.

Ajánlattevő minden egyes ajánlat esetén az adott ajánlat beadási határidejétől számított 90 napig köteles
ajánlatát fenntartani, és ezt az ajánlat szövegében jelezni.

7.2.

Ajánlatkérő írásban kérheti az ajánlati kötöttség meghosszabbítását az Ajánlattevőtől.

8.

Üzemi terület bejárása

8.1.

A pályázaton résztvevő Ajánlattevők képviselői egyszerre, egyidőben egy kísérő segítségével bejárhatják
személyesen a pályázat tárgyát képező takarítandó üzemeket, ládamosókat, kocsimosókat. A bejáráson
való részvétel nem kötelező, kérjük legalább 1 nappal a meghirdetett bejárási időpont előtt szíveskedjen
jelezni részvételi szándékát.

9.

Kizárólagosság

9.1.

Ajánlatot kizárólag meghívott cég tehet, a felkért cégek pályázási jogukat nem delegálhatják az
Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélye nélkül.

9.2.

Ajánlatkérő lehetőséget ad az Ajánlattevőnek, hogy fel nem kért cég(ek) alvállalkozóként történő
bevonásával nyújtson be ajánlatot, azonban Ajánlattevő ezt ajánlatában jelezni köteles.

9.3.

Az Ajánlatkérő által meghívott cégek közösen ajánlatot nem tehetnek.
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10.

Az ajánlatadás költségei

10.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevő viseli.

11.

Egyéb feltételek

11.1. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatkérési folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy
eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül, illetve hogy a
kiválasztási folyamatot több fordulóssá minősítse, vagy megváltoztassa.
11.2. Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy az Ajánlatkérésben közölt kiválasztási folyamat során bármikor
megváltoztassa jelen dokumentumban meghatározott feltételeket és követelményeket. Ajánlatkérő az
esetleges módosításokról írásos formában értesít minden Ajánlattevőt.
11.3. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlat bármely részét vagy egészét a szerződésbe foglalja.
11.4. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatokat az összességében legelőnyösebb árajánlat
szempontja szerint bírálja el.
11.5. Az ajánlattevő fenntartja magának a jogot, hogy az Ajánlattevővel mintatakarítást végeztessen, s a felületi
mintavételt követően azt független labor által kiértékeltesse.
11.6. Az ajánlattevő fenntartja magának a jogot, hogy a megadott takarítási időintervallumokat a termelési
időszükségletek változása miatt módosítsa.
11.7. A pályázathoz kérjük csatolni az élelmiszeripari referenciákat. ( minimum 2db)
11.8. Az ajánlattevő fenntartja magának a jogot, hogy a megadott referenciákban a munkavégzés folyamatát és
megtekinthesse, ehhez a szükséges engedélyeket az Ajánlattevő biztosítsa.

II.

Ajánlatokkal szembeni formai és tartalmi elvárások

1.

Az ajánlat nyelve

1.1.

Az ajánlat nyelve magyar. A pályázathoz kapcsolódó valamennyi iratot és dokumentációt magyar nyelven
kell beadni.

2.

Az ajánlat beadási határideje

2.1.

Az ajánlatok beadási határideje: 2018.09.28, 15 óra

2.2.

A megjelölt határidő után beérkezett pályázatokat Ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni.

2.3.

Az Ajánlatok határidőig való beérkezése az Ajánlattevő felelőssége. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatot
technikai okok (pl. az Ajánlattevő internetkapcsolatának hibája) miatt csak határidő után kapja meg,
Ajánlattevőnek kell bizonyítani, hogy a hibától függetlenül az ajánlat elküldését a megadott határidőig
megkísérelte.

3.

Az ajánlat formátuma, okmányai

5

3.1.

Ajánlattevő ajánlatát a következő formátumban köteles egyidejűleg benyújtani:
-

az ajánlat teljes terjedelemben, emailben, formázható (Excel, Word) és nem formázható (PDF stb.)
változatban, cégszerű aláírással ellátva
az 1. számú melléklet tartalmazza az ajánlatadáshoz feltétlenül szükséges konkrét információkat,
kérjük ennek alapján készítsék el az ajánlatot.
a 2. számú mellékletet kérjük kitöltve, cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni szíveskedjenek 2018.
09.15-ig.

4.

Ajánlatmódosítási és részajánlattételi lehetőségek

4.1.

Az Ajánlattevő adott ajánlati fordulóban beadott ajánlatát beadást követően saját szándékából nem
módosíthatja.

5.

Teljesítési hely
Pápai Hús Kft.
-

8500 Pápa, Kisfaludy u. 2. szám alatti ingatlan
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1. sz. melléklet:

Főbb takarítandó területek:
-

üzemtakarítás

-

kocsimosás

-

udvartér takarítás

-

ládamosás – külön soron kérjük a tevékenység díját megadni

Ajánlattevő feladatai, felelőssége:
-

megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő biztosítása

-

a munkaerő irányításának biztosítása

-

megfelelő minőségű ipari takarítószer biztosítása a takarítási feladatok
maradéktalan ellátásához

-

megfelelő minőségű takarító eszközök biztosítása

-

az átadott berendezések, gépek, eszközök teljes körű karbantartása,
műszaki szervizeltetése

Pápai Hús Kft. feladata:
-

megfelelő hőmérsékletű víz biztosítása a takarítási feladatokhoz

-

jelenlegi központi takarítórendszer és tartozékai (pl.: nyomásfokozó
szivattyúk) biztosítása, egy adott, felmért állapotban rendelkezésre
bocsátása

-

kocsimosó berendezések biztosítása

-

ládamosó berendezések biztosítása – amennyiben átadásra kerül

Üzemi épület területek:

m2

Sertésvágó

992

Zsírüzem

395

Törzsfelvágó (Tfv., ficniző, koreai)

1.520

Sonkaüzem

1.608

Konzervüzem

1.152

Húspogácsa üzem

505
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Farmerüzem

478

Belföldi üzem

3.414

Szeletelt- darabolt- csom. Üzem

944

Ládamosó (belf.+ exp.)

768 – külön soron kérjük feltüntetni

Összesen:

11.776

Udvartér területek:

m2

Udvartér

15.600

Külső járda, parkoló

860

Összesen:

16.460

Üzemi területen a falfelület:
A falfelületek magasság változása üzemen belül és az üzemek között is jelentős eltérést mutat. (2,6 – 4 – 6 –
8 – 11 m)
Jelentős különbségek vannak az üzemi válaszfalak mennyiségei között is.
Átlagosan az alapterület 1,75-szörös nagyságával számolhatunk oldalfal felületet, ami takarítandó
A felületek borítása jellemzően csempe, de rozsdamentes, alumínium és festett felület is előfordul.

Üzemrészek jelenlegi takarítási munkarendje:

o

Törzsfelvágó üzem: 14.00 – 22. 00

o

Koreai üzem, Húspogácsa üzem: 22. 00 – 06. 00

o
o

Farmer üzem : 22.00 -06.00
Sertésvágó üzem
Bontó vonal: 14.00 – 22.00.
Szúró, kopasztó gép: 14.00 -22. 00
Bélfeldolgozó. 14. 00. – 22. 00.

o

Szeletelő üzem: 22. 00 – 06. 00.

o

Feldolgozó üzem: 22. 00 – 06. 00.

o

Kocsimosó
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Törzsfelvágó. 06. 00. -14. 00., 22. 00. – 06. 00.

o

Ládamosó
Export ládamosó: 06. 00. – 14. 00., 14. 00. – 22. 00.
Belföldi ládamosó: 06. 00. – 14. 00., 14. 00. – 22. 00., 22. 00. – 06. 00.

o

Udvartakarítás: 06. 00. – 14. 00., 14. 00. – 22. 00., 22. 00. – 06. 00.
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2.számú melléklet
Pályázó főbb adatai:
1. Cég neve:
2. Cég címe:
3. Cégjegyzék száma:
4. Jegyzett tőke:
5. Árbevétel 2016-ban:
6. Jelenleg aktív, fő állású munkavállalók száma:
7. Cég fő profilja:
8. Kontaktszemély:
9. Weboldal:
10. E-mail cím:
11. Telefon:
12. Mobil telefon:
13. Minőségbiztosítási tanúsítvány száma:
14. Számlavezető bank és címe:
15. Bankszámla szám:
16. Adószám:
17. TOP 5 referencia felsorolása:

…………………….
Dátum: 2017.06.

……………………….
Aláírás

