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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2016. március 18. napján
tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szállítási szerződés konyhatechnológiai eszközök
beszerzésére tárgyú közbeszerzési eljárás megvalósítása tárgyában.

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Benkő Zsuzsanna, pályázati referens

Tisztelt Képviselő - Testület!

A Képviselő - Testület 2016.február 15-i ülésén a következők szerint határozott.

1/„Harkány Város Önkormányzat Képviselő - Testülete a 118/2015. (V.27.) számú képviselő
testületi határozat alapján Harkány Város Önkormányzata által benyújtott a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása megjelölésű, nyertes pályázat
megvalósítása keretében az általa üzemeltetett harkányi iskola konyháján megvalósuló
fennmaradó eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását és
az ajánlattételi dokumentációt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.”
2/ A Képviselő –Testület az előterjesztésben szereplő négy, potenciálisan alkalmas
ajánlattevőnek kéri megküldeni az ajánlattételi felhívást.”

A Közbeszerzési eljárást Dr. Zorich Ildikó ügyvédi irodája folytatta le. A bírálathoz
Bírálóbizottság került felállításra.

1. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont szerinti
tartalmi eleme:

1.1. Ajánlattevő neve és címe(székhelye): One Play Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190.

1. rész: elektromos kombi sütőkemence:
nettó ajánlati ár: 1.670.000.- Forint
2. rész: egyéb konyhai berendezések:
nettó ajánlati ár: 590.000.- Forint

1.2. Ajánlattevő neve és címe(székhelye): Napfénytanya Kft. 7621 Pécs, Király utca 19.

1. rész: elektromos kombi sütőkemence:

nettó ajánlati ár: 1.630.000.- Forint
2. rész: egyéb konyhai berendezések:
nettó ajánlati ár: 574.000.- Forint

1.3. Ajánlattevő neve és címe(székhelye): Gastrosky Konyhatechnika Kft. 2310

Szigetszentmiklós, Körös utca 11/A.

1. rész: elektromos kombi sütőkemence:



nettó ajánlati ár: 1.658.000.- Forint
2. rész: egyéb konyhai berendezések:
nettó ajánlati ár: 704.000.- Forint

1.4. Ajánlattevő neve és címe(székhelye): Digital Home Kft. 1094 Budapest, Balázs Béla
utca 34/

1. rész: elektromos kombi sütőkemence:
nettó ajánlati ár: 1.759.000.- Forint
2. rész: egyéb konyhai berendezések:
nettó ajánlati ár: 711.000.- Forint

2. A Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe
és az érvénytelenség indoka: Nem volt érvénytelen ajánlat.

3. A Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően a Döntéshozó az eljárást eredményesnek

nyilvánítja mindkét ajánlati részben.

4. A Bíráló Bizottság javasolja, hogy a Döntéshozó az alábbi Ajánlattevőt hirdesse ki
nyertesnek mindkét ajánlati részben, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő részére a Kbt.
76. § (2) bekezdése a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes
ajánlatot tette:

Ajánlattevő neve és címe (székhelye): Napfénytanya Kft. 7621 Pécs, Király utca 19.

1. rész: elektromos kombi sütőkemence:

nettó ajánlati ár: 1.630.000.- Forint
2. rész: egyéb konyhai berendezések:
nettó ajánlati ár: 574.000.- Forint

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő – Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el.

Határozati javaslat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete a Szállítási szerződés
konyhatechnológiai eszközök beszerzésére tárgyú közbeszerzési eljárás megvalósítása
tárgyában a döntéshozatali jegyzőkönyv tartalmával egyezően az alábbi határozatot hozza:

1. A Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően megállapítja: Nem volt érvénytelen ajánlat.

2. A Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően a Döntéshozó az eljárást eredményesnek

nyilvánítja mindkét ajánlati részben.

3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján Döntéshozó az alábbi Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek
mindkét ajánlati részben, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő részére a Kbt. 76. § (2) bekezdése
a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot tette:

Ajánlattevő neve és címe(székhelye): Napfénytanya Kft. 7621 Pécs, Király utca 19.

1. rész: elektromos kombi sütőkemence:

nettó ajánlati ár: 1.630.000.- Forint
2. rész: egyéb konyhai berendezések:



nettó ajánlati ár: 574.000.- Forint

4.Döntéshozó utasítja a Bíráló Bizottságot, hogy készítse el az eljárást lezáró összegezést, és
gondoskodjon annak megküldéséről.

5. Az összegezés megküldését követő naptól számított 6. napban kéri megjelölni a
szerződéskötés időpontját, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Baksai Endre Tamás, polgármester

Harkány, 2016. március 17.


