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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15. napján 

1700órakor megtartott rendkívüli zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Kánai Gergely  képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő  

Puskás Imre képviselő 
 

 

Bukodi Károly polgármester Kéri, hogy a 4. számú napirend határozatainál név szerint 

szavazzon a testület. Ezt követően szavazást kér a következőkre: Ócsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 4. számú napirend határozatainál név szerinti szavazással dönt. 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a 

következő határozatot hozta:  

 

164/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú napirend határozatainál név szerinti 

szavazással dönt. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 

 

4. Napirend: A "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási 

területén" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter               igen 

Kardos Zoltán   igen 
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Kánai Gergely               igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 9 igen (egyhangú) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

165/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása 

Ócsa város közigazgatási területén"(KÉ 14.463/2015.) tárgyú közbeszerzési eljárás során 

beérkezett alábbi ajánlatokat a Bíráló Bizottság Írásbeli szakvéleményére és döntési 

javaslatára alapozottan érvénytelennek minősíti:   

a.) JUNIOR VENDÉGLÁTÓ ZRT. ajánlata érvénytelen. 

Ajánlat hiányosságai: 

1. A szakmai önéletrajzból a 2 fő szakács vonatkozásában csak az derül ki, 

hogy rendelkezik közétkeztetési szakmai tapasztalattal, de az nem hogy 3 

éves gyermekétkeztetési tapasztalattal is rendelkeznek-e. 

2. Ajánlatban nem csatolt mintaétrendet, dietetikai anyagokat a dokumentáció 

27. pontjában foglalt tartalommal. 

 

Érvénytelenség indoklása: Nem nyújtott be hiánypótlást, így az ajánlat a fenti 

hiányosságokra tekintettel érvénytelennek minősül a Kbt. 74. § (1) 

bekezdésének alábbi pontjai alapján: 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés 

teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek (nem igazolta 

teljes körűen az M1. alkalmassági feltételnek történő megfelelést); 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek (A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai 

szempontoknak való megfelelése, minősége tárgyú bírálati 

részszempontra nem nyújtott be ajánlatot, így ajánlata nem teljes körű, 

nem értékelhető teljes körűen.) 

 

b.) HUNGAST 14 KFT. ajánlata érvénytelen. 

Ajánlat hiányosságai: 

1. Nem nyújtott be CD lemezt. 

2. Az Ajánlattételi felhívás III.2.1) pontjában foglaltak szerint nem nyújtott be 

igazolásokat (nyilatkozatokat) a kizáró okok vonatkozásában. 

3. Ajánlatban nem csatolt mintaétrendet, dietetikai anyagokat a dokumentáció 

27. pontjában foglalt tartalommal. 

4. Nem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat (Dokumentáció 21-23. old.): 

a. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. § (3), (5) bek. szerinti, ill. nyilatkozat 

az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 

fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

kötelezettségekről, ill. nyilatkozat a KKV. tv. szerinti besorolásról 

5. Nem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatot (Dokumentáció 25-26. old.): 

a. Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 

6. Ajánlati nyilatkozat hiányzik 
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7. Nem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat (Ajánlattételi felhívás V.4) 

Egyéb információk 20. és 22. pontja): 

- Nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt 

biztosítani fogja az ételszállításra alkalmas és a szükséges 

engedélyekkel rendelkező szállítójárművet, továbbá 

elfogadja azt, hogy amennyiben ennek nem tesz eleget, 

akkor az ajánlatkérő a szerződés felmondására jogosulttá 

válik. 

- Nyilatkozat arról, mely szerint vállalja, hogy a szerződés 

hatálya alatti teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal 

egyenértékű mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak 

mellett a gyakorlatban is megvalósíthatók. 

8. Nem nyújtott be vállalkozási szerződés-tervezet kitöltve (Dokumentáció 29. 

pontja) 

9. Nem nyújtotta be az Ajánlattételi felhívás III.2.2 Gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság körében előírt P2-es pont alkalmassági minimumkövetelmény 

igazolását 

10. Nem nyújtotta be az Ajánlattételi felhívás III.2.3 Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság körében előírt M1., M2., M3-as pontok alkalmassági 

minimumkövetelményeinek igazolásait 

 

Érvénytelenség indoklása: Nem nyújtott be hiánypótlást, így az ajánlat a fenti 

hiányosságokra tekintettel érvénytelennek minősül a Kbt. 74. § (1) 

bekezdésének alábbi pontjai alapján: 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés 

teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek (9-10. pontok); 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek (2-8. pontok) 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 9 igen (egyhangú) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

166/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság Írásbeli 

szakvéleményére és döntési javaslatára alapozottan az alábbi ajánlatot érvényesnek minősíti: 

- TS GASTRO KFT. ajánlata érvényes, hiánypótlását határidőben, teljes körűen 

benyújtotta, így ajánlattevő megfelelő módon igazolta pénzügyi-gazdasági és műszaki-

szakmai alkalmasságát, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlat megfelel az 

ajánlattétel formai, tartalmi feltételeinek. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett rész 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter   tartózkodás 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 8 igen, 1 tartózkodó 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

167/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.) A "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén"(KÉ 

14.463/2015.) tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és eredményét 

jóváhagyja – a mellékelten csatolt Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – és az eljárás 

nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

 

Neve TS GASTRO KFT 

Székhely címe 2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

 

- Nettó ajánlati ár / nap (egy teljes étkezési napra számítva): 

 

Intézmények összesített adatai 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

1. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

2. 

NYERSANY

AG NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

3. 

ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR* 

(NETTÓ 

HUF/ADAG) 

4. NETTÓ 

ADAGÁR 

(HUF) 

/2.+ 3./ 

5. NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR 

/ NAP (HUF) 

/1. X 4./ 

Bölcsőde 
Reggeli 24 34 34 68 1 632 

Tízórai 24 35 35 70 1 680 
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Ebéd 24 126 125 251 6 024 

Uzsonna 24 34 34 68 1 632 

Óvoda 

Tízórai 303 47 46 93 28 179 

Ebéd 303 140 140 280 84 840 

Uzsonna 303 47 46 93 28 179 

Általános 

Iskola (alsó 

és felső 

tagozat) 

 

Tízórai 340 41 41 82 27 880 

Ebéd 461 188 188 376 173 336 

Uzsonna 340 41 40 81 27 540 

Gimnázium 

Diák 

étkeztetés 

Ebéd 150 

229 

228 

457 68 550 

Felnőtt 

(dolgozók) 
Ebéd 71 

197 
197 

394 27 974 

Szociális 

étkezők 
Ebéd 47 

236 
237 

473 22 231 

Összesen: ------------- -------- ----------- ------------ ------------ 499 677 

*Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyag norma díjat. 

 

- A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége az 

ajánlatban csatoltak szerint. 

- Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása: 25 fő (a teljesítés időtartama alatt) 

- Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül: Igen 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat tartalmazza az összességében legelőnyösebb 

ajánlatot, azaz nevezett ajánlattevő érte el a legmagasabb pontszámot. 

 

2.) a tárgyi szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szükséges pénzügyi forrást a 

mindenkori tárgyévi költségvetés terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) 

és a szerződés megkötésére. 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos, 3.) azonnal és 2015. szeptember 30. 

Felelős:     1.)-2.) --, 3.) polgármester 

 

3. Napirend: Döntés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara PE01-02695-3/2015. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról 

 

A döntéshozatalban 9 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

168/2015. (IX. 15.) számú ÖK határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1.) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Budapest és Pest 

megyei igazgatósága PE01-02695-3/2015. számú állásfoglalása ellen, Bartos Levente, 2364 

Ócsa, Bem J. u. 69. szám alatti lakos, mint adásvételi szerződés szerinti vevő által benyújtott 

kifogást elutasítja. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a mellékelten csatolt alakszerű határozat aláírására. 

Határidő: 1.) azonnal; 2.) azonnal 

Felelős: 1.)---; 2.) polgármester 

 

 

A napirendi pontok megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

K.m.f. 

 

 

        Bukodi Károly          Dr. Molnár Csaba 

                     polgármester        jegyző 

         

 

 

 


