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Szám: 1- 65/2011.

A döntés meghozatalához
egyszerő szavazattöbbség szükséges.
A közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre
bocsátot információk csak
a döntéshozók számára hozzáférhetıek,
azon túl titkosak!

JAVASLAT
A polgármesteri hivatal részére étkezési jegy beszerzésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
2011. áprilisi ülésére
Elıterjesztı: Sisák Imre polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elıkészítette:Sándor Károly aljegyzı

Tisztelt Képviselı-testület!
A képviselı- testület határozatával ajánlati felhívást fogadott el a polgármesteri hivatal
alkalmazottai részére étkezési jegy beszerzésére vonatkozóan.
A közbeszerzési eljárás kicsit húzódott az étkezési jegyre vonatkozó adózási változások miatt.
Az eljárást eredetileg elektronikus árlejtéssel kívántuk lefolytatni, de ezzel kapcsolatban is
jogi anomáliák merültek fel. Ezzel kapcsolatban több közbeszerzési döntıbizottsági
állásfoglalás jelent meg.
Végül is a Saldo ZRT lebonyolításában megtörtént a közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
Az ajánlattételre három szerveztet kértünk fel:
1. Accor Service utódja a Edenred KFT
2. LE CHEQUE Déjeuner KFT
3. Sodexo Pass Hungária KFT
Két ajánlattevı tett ajánlatot.
A második tárgyalásra az egyik ajánlattevı nem jött el.
A borítékbontási jegyzıkönyvet, és a tárgyalási jegyzıkönyvet csatolom.
A jelenlegi szolgáltató a LE CHEQUE Dejeuner KFT a névérték 2,7 % + + ÁFA, +2500 Ft
+ ÁFA szállítási díj, valamint 988 Ft adminisztrációs díj ellenében végzi jelenleg a
szolgáltatást.

Határozati javaslat:
Pásztó Városi önkormányzat képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a polgármesteri
hivatal részére étkezési jegy beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményét és az
alábbi döntést hozza:
1. A képviselı-testület a melléklet szerinti összegzés az ajánlatok elbírálásáról címő
dokumentumot elfogadja.
2. 2 A képviselı-testület felkéri polgármesterét és a címzetes fıjegyzıt, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményét a Saldo ZRT útján hirdesse ki, és a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos további intézkedéseket hajtsa végre, a szerzıdést kösse meg.
Határidı: 2011. április30, illetve ajánlati felhívás szerint.
Felelıs: szöveg szerint
Pásztó 2011. április 19.
Sisák Imre
Polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
c. fıjegyzı

