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101/2017. (VII.24.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. július 24.-ei rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a „Közétkeztetés önkormányzat által fenntartott intézményekben” 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 

 

Előterjesztő:   Rogán László polgármester 

 

Készítette:    Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:    dr. Udvarhelyi István jegyző 

   dr. Stráhl Tamás közbeszerzési szakértő 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név szerint 

szavaz. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a „Közétkeztetés önkormányzat által fenntartott intézményekben” közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítására. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Önkormányzatunk kötelező feladatként látja el az önkormányzati fenntartású intézmények 
közétkeztetését. A szolgáltatás becsült költsége 600.000.000.- Ft+ÁFA (azaz bruttó 762.000.000.- Ft), 
melynek ismeretében a vállalkozó kiválasztása közbeszerzés köteles tevékenység. Az ajánlattételi 
felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési értesítőben jelent meg. Az 
ajánlattételi határidő 2017. június 23-án 10.00 óra volt. A határidő leteltéig 1 ajánlat érkezett. 

Az ajánlattevő neve:   Junior Vendéglátó Zrt. 
 Az ajánlattevő székhelye:   1095 Budapest, Mester u. 29-31. 
 Összesített nettó ajánlati ár:  113.944.804 Ft + Áfa 
 Dolgozói ebéd egységára:   409 Ft/adag +Áfa 

Élelmezésvezető szakmai  
többlettapasztalata:   192 hónap 
Dietetikus szakmai  
többlettapasztalata:   282 hónap 
Szakács szakmai  
többlettapasztalata:   250 hónap 
 

Az első körös értékelés során megállapításra került, hogy Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele 
szemben kizáró ok nem áll fent. Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legjobb ár-érték arány, mely 
alapján a Junior Vendéglátó Zrt. ajánlata a legkedvezőbb. A hiánypótlás lehetőségét biztosítottuk, 
azonban erre nem volt szükség.  
Előzőek figyelembe vételével a Junior Vendéglátó Zrt. ajánlata a legkedvezőbb, az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei szerint, kizáró 
ok esetében nem merült fel.  
Melléklet: A beérkezett ajánlat első körös szakmai értékelése 

A beérkezett ajánlat végső értékelése 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja 
a „Közétkeztetés önkormányzat által fenntartott intézményekben” címen kiírt közbeszerzési eljárást. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Közétkeztetés önkormányzat által fenntartott 
intézményekben” címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Junior Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, 
Mester u. 29-31.), a teljes ajánlati ár 569.724.000 Ft + Áfa, azaz ötszázhatvankilenc millió 
hétszázhuszonnégy-ezer forint + Áfa. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására a Junior Vendéglátó Zrt. -vel.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2017. július 19.   

Rogán László  

polgármester 


