Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. május 6-i rendkívüli ülésére

Tárgy: városi közétkeztetés közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozás
Tisztelt Képviselő-testület!
2007. decemberében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a városi
gyermekétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó szerződést – a magas szolgáltatási árakra való
tekintettel – 90 napos felmondási idővel felmondja és közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően új szolgáltatóval kívánja a tevékenységet végeztetni.
2008. január 9-én egy képviselőkből, intézményvezetőkből álló ad hoc bizottság
meghatározta azokat az igényeket követelményeket, feltételeket, amelyeket elvár az új
szolgáltatótól. Ezek az igények részben a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban, részben a
eljárás részeként elkészítendő dokumentációban és szerződéstervezetben jelentek meg.
Az elvárások az alábbiak voltak:
- a Kernstok Károly Általános Iskola Eterniti épületében a szolgáltatónak meg kell
oldani a tálalást, ezt a szolgáltatási árba építse bele.
- Rendelkezzen legalább egy olyan referenciával, ami egy minimum 600 fős szervezet
részére folyamatosan, a szerződésnek és a vonatkozó hatályos jogszabályoknak
megfelelően legalább 12 hónapon keresztül történő közétkeztetési (meleg készétel
szállítási) feladatellátását bizonyítja.
- Az elmúlt 3 évben gazdálkodása ne legyen veszteséges
- A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás legyen a bírálati szempont
- Konzultációs, bejárási lehetőség biztosítása az ajánlattétel előtt.
A közbeszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás jóváhagyásával indult 2008. január
végén. A felhívás 2008. február 18-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben és az Európai
Unió hivatalos lapjában. A dokumentációt 5 cég váltotta ki, de az ajánlattételi határidőig csak
3 cég nyújtott be ajánlatot.
A benyújtott ajánlatok az alábbiak:
1. Brilla és Tischner Bt. Tát József Attila út 4. Ajánlati ár: 3.417.219,- Ft+ÁFA / hónap
2. MA Lernics Kft. Nyergesújfalu Bécsi út 9. Ajánlati ár: 6.689.469,- Ft+ÁFA / hónap
3. Bartos Kft. Lábatlan Rákóczi út 83. Ajánlati ár: 4.940.373,- Ft+ÁFA / hónap
Az ajánlatokat a felbontás után a közbeszerzési referens formai és tartalmi szempontból
megvizsgálta és mindhárom esetben hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőket. A
hiánypótlást az ajánlattevők mindegyike maradéktalanul teljesítette, így mindhárom ajánlat
érvényes.
Az elmúlt évben a korábbi szolgáltató 59.804.250,-Ft+ÁFA áron szolgáltatott. 12 hónapra
kivetítve a jelenlegi ajánlattevők árai a következőképpen alakulnak:

Brilla és Tischner Bt. : 41.006.628,- Ft+ÁFA
MA Lernics Kft.: 80.273.628,- Ft+ÁFA
Bartos Kft.: 59.284.476,- Ft+ÁFA
A ajánlatokkal kapcsolatosan a közbeszerzés tárgya szerinti szakértőtől szakvéleményt
kértünk, amelyet mellékeltem előterjesztésemhez. (1. számú melléklet)
Véleménye szerint a MA Lernics Kft. árai túlzottak, a Bartos Kft. árait korrektnek tartja, a
Brilla és Tischner Bt. áraival kapcsolatban leírta, hogy nem biztos, hogy az alacsony összegű
szolgáltatás tartható-e egész évben. Azonban az eljáráshoz készített szerződés és az abban
foglalt feltételek a közbeszerzési szakértő szerint olyan szigorúak az ajánlatkérő, tehát az
Önkormányzat részéről, hogy biztosíthatja a hosszú távon is kiszámítható szolgáltatást.
A közbeszerzési eljárás során az egyetlen bírálati szempont az ár volt. A többi feltételt és
igényt az ajánlatételi felhívásban és a szerződéstervezetben szabályoztuk és rögzítettük.
A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg, a Közbeszerzési
Bizottság javaslata alapján, amely véleményt a Képviselő-testületi ülés ezen napirendi pontja
előtt ismertet a Közbeszerzési Bizottság elnöke.
Kérem a
szíveskedjenek!

Tisztelt

Képviselő-testülete,

hogy

az

előterjesztést

megtárgyalni

Nyergesújfalu, 2008. május 5.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1.

a.) nyilvánítsa a közétkeztetéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás nyertesévé a Brilla és Tischner Btt.
b.) nyilvánítsa a közétkeztetéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás nyertesévé a MA Lernics Kft.-t.
c.) nyilvánítsa a közétkeztetéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás nyertesévé a Bartos Kft.-t.

2.

Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Miskolczi József, polgármester
Határidő: 2008. május 16.

