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2. napirendi pont
Előadó: Faragó Ferencné
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 29-ei rendes ülésére
a közétkeztetésre beérkezett pályázatok elbírálásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Tokod Nagyközség Önkormányzata 2014. augusztus 1-jétől 2015. július 31-éig terjedő
időszakra szállítási szerződést kötött a Brilla és Tischner Bt.-vel a közétkeztetés
biztosítására.
A határozott idejű szerződés lejárta előtt árajánlatot kértünk be a következő
cégektől:
1. Brilla és Tischner Bt.
2. Hungast
3. Pánczél Szolgáltató Kft.

(2534 Tát, Pf: 9.)
(1119 Budapest, Fehérvári u. 85.)
(2524 Nagysáp, Granárium domb 3.)

Az ajánlatokat zárt borítékban 2015. június 26-ig kellett eljuttatni a Polgármesteri
Hivatalba, melyek a megjelölt határidőig megérkeztek.
A sértetlen borítékban érkezett három ajánlat bontására 2015. június 29. napján
került sor.
Az ajánlatokat az alábbi táblázatban hasonlítottuk össze:
Megnevezés

Brilla és Tischner Bt.
jelenleg

Óvoda:
Nyersanyagnorma
Rezsiköltség
Nettó eladási ár
Iskola:
Nyersanyagnorma
Rezsiköltség
Nettó eladási ár

Várható éves
Óvodás adag
Iskolás adag
Éves nettó kiadás:
Óvoda
Iskola
Összesen:

ajánlat

Hungast
ajánlat

Pánczél Szolg.
Kft.
ajánlat

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az éves bekerülési költséget nézve
a cégek ajánlata között kiugróan magas eltérés nem mutatkozik.
Az árajánlatkérőben az alábbi szempontokat jelöltük meg előnyként a pályázatok
elbírálásánál:
- a szolgáltató által a nettó eladási árak garantálása 2017. július 31. napjáig;
- a nyersanyag helyi termelőtől történő beszerzése;
- a szolgáltató rugalmas adagszám kezelése (pótrendelések, lemondások).
A szolgáltatási szerződést két éves időszakra kötnénk a kiválasztott szolgáltatóval.
A vállalkozók az ajánlati felhívásban kért nyilatkozatokat, dokumentumokat,
étlapokat csatolták árajánlatukhoz, melyeket – terjedelmük miatt – a Polgármesteri
Hivatal szociális irodájában lehet megtekinteni. Tartalmilag és formailag mindhárom
pályázat megfelelő.
Hivatalunk szóbeli tájékoztatást kért az intézményvezetőktől az elmúlt évben
szerződött szolgáltató tevékenységéről. Mindkét intézményvezető egybehangzóan
elmondta, hogy a jelenlegi szolgáltatóval, mind minőségben, mind mennyiségben
teljes körűen meg voltak elégedve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlatok ismeretében fogadja el a
következő határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
……/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi
közétkeztetés
biztosítására
a
……………………………
(székhely:
……………………….) köt szállítási szerződést 2015. augusztus 1. napjától 2017.
július 31. napjáig terjedő időszakra.
2. A 2015. évben az intézményi közétkeztetés biztosításához szükséges pénzügyi
fedezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet K3 dologi kiadások rovatában áll
rendelkezésre. A 2015. évben esedékes kiadások fedezetére a Képviselőtestület előzetes kötelezettséget vállal és gondoskodik a szükséges forrás jövő
évi költségvetésbe történő tervezéséről.
3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül
Tokod, 2014. június 23.
Tóth Tivadar
polgármester

