
1 

 

  

…sz. melléklet 

 

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

                           POLGÁRMESTERÉTŐL 

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.         Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 

 polg.hiv@alsozsolca.hu                                                          www.alsozsolca.hu 

 

 

 

                      ELŐTERJESZTÉS 

                      Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

                     2018. május 24. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: „Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlat elbírálása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata a Kbt. 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított „Nyári 

közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” tárgyban. A 

közbeszerzési eljárást az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló közbeszerzési 

tanácsadó (Dr. Szabó Tamás László) folytatta le. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlatot nyújtottak be. 

Az ajánlattevő a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) volt, 

erre tekintettel az önkormányzat, mint ajánlatkérő kizárólag a Szerencsi Városüzemeltető Non-

profit Kft. tekintetében végezte el a bírálatot. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (3900 

Szerencs, Kossuth tér 1.) ajánlattevő ajánlata hibát, hiányosságot, számítási hibát, nem egyértelmű 

kijelentést nem tartalmazott, ajánlata az eljárás megindító felhívással és az egyéb közbeszerzési 

dokumentumokkal összhangban került benyújtásra. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdésének utolsó mondata 

szerint: „Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.” 

 

Fentiek alapján javaslom a Képviselőtestületnek, hogy; 

1. a „Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” 

tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117.§-a szerinti közbeszerzési eljárásban nyilvánítsa 

érvényesnek a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 

1.) ajánlattevő ajánlatát. 

 

2. a „Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” 

tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117.§-a szerinti közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 

eredményesnek. 

 

3. a „Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” 

tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117.§-a szerinti közbeszerzési eljárás nyerteseként a 
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Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) 

ajánlattevőt jelölje meg és vele a szerződést kösse meg az alábbi feltételek szerint: 

 

Értékelésirészszempont megajánlott érték 

Minőségi szempont  

1. Élelmezésvezető többlet szakmai tapasztalata (maximum 36 

hónap) 

36 

hónap 

 

2. Rendkívüli megrendelések kiszállítási határideje (maximum 2 

óra) 
kettő óra 

Ár szempont  

Ajánlati ár (nettó HUF+ÁFA) 
A+B 

nettó 19.917.920.- Ft + 

ÁFA 

 

 

Alsózsolca, 2018. május 17. 

 

 

 

 

                                Szilágyi László  

                                 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (V.24.) határozata 

„Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. A „Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” 

tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117.§-a szerinti közbeszerzési eljárásban a Szerencsi 

Városüzemeltető Non-profit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja. 

2. A „Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” 

tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117.§-a szerinti közbeszerzési eljárást  

eredményesnek nyilvánítja. 

3. A „Nyári közétkeztetési feladatok ellátása Alsózsolca Város Önkormányzata részére” 

tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117.§-a szerinti közbeszerzési eljárás nyerteseként a 

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) 

ajánlattevőt jelöli meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg az 

alábbi feltételek szerint: 

 

Értékelésirészszempont megajánlott érték 

Minőségi szempont  

1. Élelmezésvezető többlet szakmai tapasztalata (maximum 36 

hónap) 

36 

hónap 

 

2. Rendkívüli megrendelések kiszállítási határideje (maximum 2 

óra) 
kettő óra 

Ár szempont  

Ajánlati ár (nettó HUF+ÁFA) 
A+B 

nettó 19.917.920.- Ft + 

ÁFA 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 


