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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat 2004. július 27-én vállalkozási szerződést kötött 
közétkeztetés céljából az akkori közbeszerzési eljárás nyertesével, a PENSIÓ 17 Kft-vei mint 
vállalkozóval. A szerződés időtartama 2009. július 31-én jár le. 

Ugyanekkor szűnik meg - szintén a határozott idő lejártával - a JUNIOR Vendéglátó Zrt.-vel a 
Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatti óvoda közétkeztetésének szolgáltatására 2007. 
december 18-án kötött vállalkozási szerződés. 

Tekintettel a szolgáltatás becsült értékére, amely meghaladja a közösségi értékhatárt, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdése alapján - mely 
szerint a közösségi értékhatárt (211.000 euró) elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén -
hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása szükséges, az előkészítés, a pályázati felhívás 
elkészítése már a tanácsadó bevonásával történt. 

A közbeszerzési eljárás 13 óvoda, 13 általános iskola, egy középiskola, a Gyermekek Átmeneti 
Otthona és a nyári napközis tábor közétkeztetésének ellátására kerül kiírásra. 

A lefolytatandó közbeszerzési eljárás főbb adatai: 

- A beszerzés tárgya: 
„Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermek-intézményeiben" 

- A beszerzés becsült értéke (a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása alapján): 
nettó 348.635.059 Ft/év. 

- Az eljárás típusa: nyílt 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a 2009. március 17-i ülésén azt a döntést 
hozta a 112/2009. (III. 17.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
határozatával, hogy a „Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben" tárgyában indítandó nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásának IV.2) „Bírálati szempontok" pontjába kerüljön be a „Rendelkezésre álló 
szállítási határidő" 30 pont súlyszámmal. 

A tisztelt Képviselő-testület a 2009. március 19-i ülésén azt a döntést hozta a 365/2009. (III. 19.) 
sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatával, hogy nyílt közbeszerzési eljárást indít 



„Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermek-intézményeiben" tárgyában, 2009. augusztus 1-jei kezdési határidővel 60 hónapra, az 
előterjesztésben mellékelt műszaki leírásban foglalt tartalommal. 

A 366/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozata szerint Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közétkeztetés feladatainak ellátása a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermek-intézményeiben" tárgyában 
indítandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának IV/2) Bírálati szempontok pontjában: 

az ajánlati ár súlyszámát 65 pontról 63 pontra módosítja, 
dietetikai megfelelőség súlyszámát 30 pontról 7 pontra módosítja 
ételbírálati szempontok helyett ételkiszállítási idő (percben) a főzőkonyhától az 

intézményig meghatározást szerepelteti. 

A 367/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata szerint Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közétkeztetés feladatainak ellátása a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermek-intézményeiben" tárgyában 
indítandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának szövegét a módosításokkal együtt 
elfogadja. 

Dr. Kalocsai Csilla Valéria a részére megküldött, Képviselő-testületi határozatok alapján 
módosított ajánlati felhívásra reagálva 2009. március 23-án levelet küldött a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály részére. Levelében leírta, hogy a kiszállítási időt mint értékelési 
szempontot több okból aggályosnak tartja. 

Egyrészt mivel az ajánlati felhívásban előírtuk azt, hogy hőtárolós edényekben kell szállítani az 
ételt, ezért a szállítási időnek nincsen jelentősége, mivel az étel állaga és hőmérséklete ezáltal 
megőrizhető. 

Másrészt mivel a különböző közétkeztetők különböző helyekről indulnak, ezért a KRESZ 
betartásával különböző idő alatt érnek ugyanarra a helyre, emiatt véleménye szerint diszkriminatív 
ez a bírálati szempont. 

Harmadrészt nem értékelhető egzakt módon. Előfordulhat ugyanis, hogy a vállalkozónak több 
főzőkonyhája van, ráadásul több (29) intézménybe kell szállítani. 

Fentiekre való tekintettel írásbeli utasítást kért arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület ezen 
jogszerűtlenségre történt figyelmeztetés ellenére fenntartja azt a határozatát, hogy a szállítási idő 
mint részszempont szerepeljen 30 súlyponttal a bírálati szempontok között. Felhívta a figyelmet 
arra a veszélyre, hogy ezt az eljárást joggal megtámadhatják, és ezt meg is nyernék, tehát egyrészt 
leállíthatja a Közbeszerzési Döntőbizottság, másrészt bírságot szabna ki. 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1. §- tartalmazza 
törvény alapelveit, melynek (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő 
bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. 

A szállítási idő értékelése egyértelműen versenyelőnyt jelent a kiszállítási helyhez közelebb lévő 
konyhákkal rendelkező vállalkozók számára, tehát sérti az esélyegyenlőséget. 

Dr. Kalocsai Csilla Valéria leveléből idézve: „az pedig, hogy ilyen jelentős (30-as) súlyszámot 
kapott, csak erősíti a versenyelőny gondolatát, miután egyértelműen eltolhatja az értékelést a 
közeli konyhával rendelkező vállalkozók irányába." 



A súlyszámokat a Kbt. 57. § (3) b) pontja szerint a részszempontok mellé úgy kell rendelni, hogy 
az a részszempont jelentőségével ténylegesen arányban álljon: „Ha az ajánlatkérő az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles meghatározni 
részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével 
arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám)". 
Ugyanezen § (4) bekezdés c) pontja szerint a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon 
értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges 
feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki 
érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi tulajdonságok, működési 
költségek, gazdaságosság-költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, 
pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka). 

Jogorvoslati kérelem esetén a Kbt. 340. § (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatában 

a) az alaptalan kérelmet elutasítja; 
b) a hivatalból indított eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát; 
c) megállapítja a jogsértés megtörténtét; 
d) a jogsértés megállapítása mellett a közbeszerzési eljárás befejezése előtt felhívja a jogsértőt e 

törvénynek megfelelő eljárásra, illetőleg az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez köti; 
e) a jogsértés megállapítása mellett megsemmisíti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás 

folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg; 
Ugyanezen paragrafus (3) bekezdésének e) pontja szerint ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a (2) 
bekezdés c)-e) pontja szerint határoz, egyben bírságot szabhat ki az e törvény szabályait 
megszegő, illetőleg a nyilvánvaló jogsértés ismeretében szerződést kötő szervezettel (személlyel), 
valamint a jogsértésért, illetőleg a szerződéskötésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel 
jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. 

A Kbt. 341. § (4) bekezdése szerint a 340. § (3) bekezdésének e) pontja, valamint (4)-(6) 
bekezdése szerinti bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc százaléka 
lehet. 

Fentiekre való tekintettel javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 365/2009. (III. 19.), a 
366/2009. (III. 19.), valamint a 367/2009. (III. 19.) számú határozatait vonja vissza. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 2009. április 01-én módosul, ezért a közbeszerzési eljárás már ennek 
alapján kerül kiírásra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
365/2009. (III. 19.) számú határozatát. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
366/2009. (III. 19.) számú határozatát. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
367/2009. (III. 19.) számú határozatát. 



4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési 
eljárást indít „Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat gyermek-intézményeiben" tárgyában, 2009. augusztus 01 -i kezdési 
határidővel 60 hónapra, az alábbi bírálati szempontokkal: 

Részszempont 

1. Ajánlati ár. /eladási ár/ - 63 
Egy adagra szóló nettó Óvodás tízórai - 8 
Egy adagra szóló nettó Óvodás ebéd - 8 
Egy adagra szóló nettó Óvodás uzsonna - 8 
Egy adagra szóló nettó Ált. Iskolás tízórai - 9 
Egy adagra szóló nettó Ált. Iskolás ebéd - 13 
Egy adagra szóló nettó Ált. Iskolás uzsonna - 9 
Egy adagra szóló nettó Középiskolás ebéd - 2 
Egy adagra szóló nettó Felnőtt ebéd - 2 
Nyári napközis tábor Ált. Iskolás napi nettó étkezési díja (tízórai, ebéd, uzsonna) - 1 
Egyéb átmeneti otthon /általános iskolás gyermekeket feltételezve/ 365 nap vacsora, 
180 nap ebéd, mindösszesen összeadva egy naptári napra vetítve - 3 

2. Dietetikai megfelelőség /az évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok alapján/ - 7 
• Idényszerűség - 2 
• Változatosság - 2 
• korszerű élelmiszerek és technológiák alkalmazása - 2 
• tápanyag- és élelmiszer dekád számítások eredményei a vonatkozó jogszabály előírásaihoz 

képest - 1 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásén felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. augusztusul. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapest, 2009. március 24. 

Lajos 
íármester 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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KIVONAT 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2009. március 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: Képviselő-testület 

365/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési 
eljárást indít „Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat gyermek-intézményeiben" tárgyában, 2009. augusztus 1-jei kezdési 
határidővel 60 hónapra, az előterjesztésben mellékelt műszaki leírásban foglalt tartalommal. 
Határidő: 2009. augusztus 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

366/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közétkeztetés 
feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermek
intézményeiben" tárgyában indítandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának IV/2) 
Bírálati szempontok pontjában: 

- az ajánlati ár súlyszámát 65 pontról 63 pontra módosítja. 
- dietetikai megfelelőség súlyszámát 30 pontról 7 pontra módosítja 
- ételbírálati szempontok helyett ételkiszállítási idő (percben) a főzőkonyhától az 

intézményig meghatározást szerepelteti. 

367/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közétkeztetés 
feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermek
intézményeiben" tárgyában indítandó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 
szövegét a módosításokkal együtt elfogadja. 

Budapest, 2009. március 24. 

Korányiné Csősz Anna 
osztályvezető 


