
Ikt. szám: 01-55/8/2016.
Jegyzõkönyv

 
Készült: 2016. április 20. napján 830 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Kiss István György,
Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Preszl Gábor, Fresz Péter, Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Gromon István polgármester, dr. Kutas Gyula, Kõrössy János 
 
Távollétét nem jelezte: Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Solti Kinga pályázati 
referens
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-
testület 8 fõvel határozatképes. Gromon István polgármester úr édesapja tegnapi halála miatt nem tud részt 
venni a Képviselõ-testület ülésén, ezért alpolgármesterként felkérte a rendkívüli ülés vezetésére. Szavazásra 
tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazattal 
elfogadta. 
 
Napirendi pont                                                                                                Elõadó
 

1.)   A fõzõkonyha felújítási idõszakára ételbeszállító 
kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredménye 
(Et.:  84/2016.)
 

Gromon István
polgármester

 

 
A Képviselõ-testület egy perces néma felállással emlékezett Szöllõsi János volt önkormányzati képviselõre, 
aki 2016. 04. 15. napján hunyt el.

 
 

1. napirendi pont
A fõzõkonyha felújítási idõszakára ételbeszállító kiválasztására 

indított közbeszerzési eljárás eredménye
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 84/2016.)

 
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a 
Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.     
Elmondta, hogy a jelenlegi szolgáltatóval, a Kolosy Kft-vel 2016. április 30-ig van szerzõdésük. Így a mai 
napon eredményt kell hirdetni az ételszállítással, közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban.  
Az elõzetes tájékoztató alapján tíz pályázó jelentkezett be az eljárásba, és kérte az ajánlati felhívást, illetve 
dokumentációt. A beadási határidõre két darab közbeszerzési pályázat érkezett. Az egyik pályázat felolvasó 
lapot nem tartalmazott, de a közölt alapadatokból az ajánlati ár meghatározható volt, míg egy értékelési 
elemre - Meghiúsulási kötbér mértéke (min. 1 000 000,- forint, max. 2 000 000,- forint) - a pályázatában 
nem volt fellelhetõ adat, és mert e hiány nem pótoltatható, ezt az ajánlatot érvénytelennek kell tekinteni.
A közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatot adóval, a Liget Konyha Nonprofit Kft.- vel a szerzõdés 



megköthetõ.
 
Kiss István György: Kérdése az ajánlati dokumentációért kellett-e fizetni és mekkora összeget? 

Solti Kinga pályázati referens: Az ajánlati dokumentációért nem kell fizetni.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a konyhafelújítással kapcsolatos 
kivitelezés már megkezdõdött, jó ütemben halad. Kéri, hogy a rövid átmeneti idõszakot viseljék el a 
szolgáltatást igénybe vevõk. Hallja, hogy sok volt a panasz a feladatot átmenetileg ellátó vállalkozóra. Az 
önkormányzatnak a kötelezõ feladatellátását, a közétkeztetést biztosítania kell, április elejétõl a 
közbeszerzési eljárás nyertese fogja az étkeztetést biztosítani.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot. 

No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 67/2016. (IV. 20.) Kt. sz. határozata a 
konyha felújítása alatti ételbeszállító kiválasztásra összefoglaló tájékoztatóval indított közbeszerzési 
eljárás eredményérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy

1. a konyha felújítása alatti idõre ételszállításra összefoglaló tájékoztatóval indított eljárást érvényesnek 
és eredményesnek hirdeti ki,

2. a Kolossy és Kolossy 94 Kft. ajánlatát érvénytelennek hirdeti ki, a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján,
3. az összességében legkedvezõbb ajánlatot adó Liget Konyha Nonprofit Kft.-t nyertesnek hirdeti ki, 

nettó 1.000 ponttal,
4. az étkezést igénybe vevõk díjának változatlanul hagyása mellett biztosítja az ajánlati árhoz szükséges 

fedezetet a 2016. évi költségvetési rendeletében,
5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzés nyertesével, a Liget Konyha Nonprofit Kft. - vel 

kösse meg a szerzõdést a jelen határozat melléklete szerinti árakkal,
6. a jelenlegi átmeneti szolgáltatóval közölje az átmeneti szerzõdés megszûnésének hatályát.

 
Fedezet forrása: a 2016. évi költségvetési rendeletben biztosított. 
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk 
munkáját, és bezárta az ülést 839-kor.        
 
     
 
 

K.m.f.
 
 
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
  polgármester                                                                     jegyzõ

 
 


