ELŐTERJESZTÉS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-i ülésére
„Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével.” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Előzmények
Szajol Községi Önkormányzata a „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi
Önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha üzemeltetésével” tárgyában közbeszerzési
eljárást indított. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben a KÉ: 14121/2014 számon,
2014. 07. 21. jelent meg. Az ajánlattétel határideje 2014. 09. 02. 10:00 óra volt.
A dokumentációt átvevő ajánlattevők száma: 2 db.
Beérkezett Ajánlatok száma: 2db.
Az ajánlatok érvényességi alkalmassági szempontból felülvizsgálatra kerültek.
A hiánypótlásra felhívott ajánlattevő:
- ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz
A hiánypótlás teljesítésének határideje – 2014. 09. 09. 9:30 volt.
Az Ajánlattevő a hiányok pótlását a megadott határidőre teljesítette.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a döntéshozó, Szöllősi József polgármester az alábbi
ajánlatok érvényességét állapította meg:
- ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz
- TS Gastro Kft. 2730 Albertirsa, Pesti út 65.
2. A közbeszerzési eljárás értékelése
Érvényes ajánlatot nyújtott be:
- ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz
- TS Gastro Kft. 2730 Albertirsa, Pesti út 65.
Érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 3. Az eljárás eredményességének a megállapítása
Az érvényes ajánlatok adatai az alábbiak:
Az ajánlattevő neve: ALCSI-FOOD Kft.
Az ajánlattevő címe: 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.
1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó,
óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna,
43.666.770 Ft
felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x
szállítási napok száma = nettó éves díj).
2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága
3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg)

5 Km
40.000 Ft/hónap
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Az ajánlattevő neve: TS Gastro Kft.
Az ajánlattevő címe: 2730 Albertirsa, Pesti út 65.
1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó,
óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna,
felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x
szállítási napok száma = nettó éves díj).
2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága

44.270.422 Ft

42 Km

3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg)
78.740 Ft/hónap
Az érvényes ajánlat bírálati szempont szerinti értékelése:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-100.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontjainak
módszere:
Ajánlati ár: közétkeztetés éves díja.
Az ajánlattevő ajánlati árként az önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma
%-ára tett ajánlata alapján kerül kiszámításra a közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma +
korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén
ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj (a
dokumentációban mellékelt számítási táblázat alapján kerülhet megállapításra).
A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly
módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,
arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.
Bírálati részszempont (20) (a főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága): az M5
jelű műszaki alkalmassági feltétel igazolása körében részvételre jelentkező által megjelölt
főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől (5081 Szajol Rózsák tere 1.) mért távolsága. A távolság
számítása: ajánlattevő a http://www.utvonalterv.hu/ weboldalon található útvonaltervező
program segítségével köteles megadni a főzőkonyha és ajánlatkérő székhelye közötti
távolságot kilométerben két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi a
megadott távolság helyességét. Az útvonaltervezés során az alábbi beállításokat kell
elvégezni: autós közlekedés, legrövidebb útvonal.
Az ajánlattevők pontszámait Ajánlatkérő az alábbi táblázat szerint állapítja meg:
Távolság Pontszám
0-10 km 100 pont
11 - 15 km 50 pont
15 km felett 10 pont
Megajánlott bérleti díj mértéke (nettó Ft) (10)
A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly
módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,
arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
ALCSI-FOOD Kft.
TS Gastro Kft.
Az elbírálás
A
részszempontok
részszempontjai súlyszámai
Értékelé Értékelési pontszám és Érték Értékelési pontszám
(adott
esetben (adott esetben az si
súlyszám
elési és
alszempontjai is) alszempontok
pontszá szorzata
ponts súlyszám
súlyszámai is) m
zám szorzata
1. . Közétkeztetés
éves díja
70
100
7000
98,64
6905
2.Főzőkonyha
Ajánlatkérő szék- 20
helyétől mért távolsága
3. Bérleti díj
10

100

2000

10

200

50,8

508

100

1000

A
súlyszámmal
szorzott
9508
8105
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Az érvényes Ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot az összességében legelőnyösebb
ajánlat mint bírálati szempont szerint az ALCSI-FOOD Kft. tette.
Indokolás: Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásban, illetve az idevonatkozó jogszabályokban
meghatározott előírásoknak megfelelő érvényes ajánlatot tett.
Az ajánlatban értékelésre kerülő szempontok: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
Az Ajánlati ár értékelése:
A közbeszerzés becsült értéke nettó: 157.220.000 Ft/5 év, 31.444.000 Ft/év.
Az Ajánlattevő ajánlata nettó: 43.666.770 Ft/év.
Különbözet nettó: 12.222.770 Ft
Az Ajánlattevő ajánlatában a jelenlegi érvényes szerződésben meghatározott korrekciós
szorzót alkalmazta. A nyersanyagnorma kötött az önkormányzat rendeletében határozta meg.
Az ajánlatban a különbözet a maximális mennyiségi adatok meghatározása, illetve az
étkeztetést igénybe vevők térítési díja miatt alakult ki. Az ajánlati ár a jelenlegi szerződéses
árnak megfelel.
A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást lezáró döntést hozó Képviselő-testületnek az eljárás
eredményessége a megállapítását, és az eljárás nyerteseként az ALCSI-FOOD Kft.
kihirdetésének elrendelését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az
alábbi határozatot:
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Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
../2014. (IX.11.) határozata
a „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével.” tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII „a
közbeszerzésekről” szóló törvény 22. §. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a
Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese az ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. A közbeszerzési ajánlatot benyújtók
3. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
5. Irattár

Szajol, 2014. szeptember 11.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

