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ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 11-

én tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: A „Közétkeztetés beszerzése Balatonszemes községben” tárgyú beszerzési eljárás 

eredménye és döntés a Közkonyha intézményről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Balatonszemes Község Önkormányzata vállalkozási szerződés megkötésére beszerzési eljárást 
folytatott le „Közétkeztetés beszerzése” Balatonszemes községben” címmel. 
 

Ajánlatok bontása 2022. augusztus hó 5. nap 17:00 óra volt, a beszerzési eljárás becsült értéke: nettó 
169 823 014 HUF. Ajánlatkérő önkormányzat a megvalósítás pénzügyi fedezetét saját  
költségvetésében biztosítja. Az eljárás az Önkormányzat Beszerzési Szabályának alapul vételével, 
meghívásos módon zajlott, alapja  a 132/2022.(VI.01.) képviselő-testületi határozat volt, mely 
szerint:  
 
„Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a községi 
közétkeztetési feladatok ellátására pályázatot ír ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás elkészítésére és kiküldésére, 
továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére.” 
 
A határozat 2022. július 7. óta nyilvánosan ismert volt, helyi érdeklődő is jelentkezett, de az adatait 
a meghívásos eljáráshoz végül nem adta meg és visszalépett. A közbeszerzési szakértő által 
bonyolított eljárásban ezért három olyan cég került meghívásra, amelyek alkalmasak az elvárt 
szolgáltatás teljesítésére: 
 
  

ATROPLUSZ 
Kft. 

9800 Vasvár, 
József Attila u. 
23-25. 

JustFood Kft. 9970 
Szentgotthárd, 
Füzesi út 7. 



Hungast Vital 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság  

1119 
Budapest, 
Fehérvári út 
85. 

 
 

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be, az alábbi megajánlásokkal: 

I. Ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: ATROPLUSZ Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 9800 Vasvár, József Attila utca 23-25. 

 

Fogyasztói visszajelzési rendszerek 

bevezetésének vállalása, a szolgáltatást igénybe 

vevőnek dokumentált módon 

véleménynyilvánításra, visszajelzésre van 

lehetősége  

 

IGEN 

Rövid ellátási láncból származó és kistermelői 

élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről szóló jogszabály, vagy más 

tagállamokban az állati eredetű élelmiszerek 

különleges higiéniai szabályainak 

megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 

853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján 

megállapított tagállami szabályozás szerinti, a 

kistermelő által előállított termékek aránya 

(ajánlattevőknek a teljes értéket szükséges 

megajánlaniuk, de ajánlatkérő a 80% feletti 

részt értékeli)  

 

 

 

IGEN 

Szociálisan rászorulók étkeztetésé 2 fajta menü 

közötti választási lehetőségből  

 

IGEN 

Diétás étkeztetés vállalása (gyermek 

étkeztetésnél)  

 

IGEN 

Elektronikus rendelési rendszer biztosítása   

IGEN 

Melegítő konyha és a hozzá tartozó helységek 

nettó bérleti díja egy hónapra (minimum díj: 

nettó 1 000 000 Ft/év) 

 

283 333 nettó Ft/hónap 



Nettó ajánlati ár egy évre  

84 911 507 Ft/év 

 

Az eljárásban 3 fő továbbfoglalkoztatását írtuk elő. 
  
A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat és az ahhoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja annak 
megállapítását, hogy az ATROPLUSZ Kft. (9800 Vasvár, József Attila utca 23-25.) ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, továbbá megfelelően igazolta, hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya 
alatt és a szerződés teljesítésére alkalmas.  
 

Tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában a legjobb ár-értékarányt tartalmazó egyedüli érvényes 

ajánlatot az ATROPLUSZ Kft. (9800 Vasvár, József Attila utca 23-25.) ajánlattevő tette, az 

ajánlati ára (mely nettó 84 911 507 Ft/év + ÁFA) a rendelkezésre álló fedezet mértékére (mely 

nettó 169 823 014 Ft + ÁFA) tekintettel is megfelelő. 

A fentiek alapján a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak annak megállapítását, hogy tárgyi 

beszerzési eljárás eredményes.  

A fentiekre tekintettel szükségessé válik a Közkonyha intézmény, mint önkormányzati költségvetési 

szerv megszüntetése és ezzel összefüggésben a munkaügyi feladatok rendezése, melyhez a 

költségvetési fedezet biztosított. 

 

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 

határozati javaslatot fogadja el:  

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (         )  sz. Képviselő-testületi határozata 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közétkeztetés beszerzése Balatonszemes 

községben című pályázati felhívás alapján bonyolított beszerzési eljárást, annak 

eredményét megismerte és az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Nyertes ajánlattevő neve: ATROPLUSZ Kft. (9800 Vasvár, József Attila utca 23-25.) 
Ajánlati ára: nettó 84 911 507 Ft/év + ÁFA. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére, valamint 

felkéri, hogy a beszerzési eljárás alapján az ATROPLUSZ Kft-vel a projekt 

megvalósításához szükséges szerződéseket megkösse. 

 

A szerződés megkötésének határideje: 2022. augusztus 15. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közkonyha intézmény, mint önkormányzati 

költségvetési szerv megszűnjön és felhatalmazza polgármestert, hogy a 

2022.szeptemberi testületi ülésre az ehhez szükséges döntéseket készítse elő. 

 



Határidő: 2022. augusztus 15. 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

Balatonszemes, 2022. 08. 08. 

 

Németh Kornél Antalné  

         polgármester  
 


