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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő- testület 2010. október 28-i ülésére 

 

Tárgy: Előterjesztés karácsonyi szociális csomag beszerzése tárgyában közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2010. szeptember 14-i ülésén a 367/2010. (IX.14.) sz. határozatával 

döntött „Karácsonyi szociális csomag beszerzése” tárgyában közbeszerzési eljárás 

megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást legalább 

három ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban küldje meg, továbbá a közbeszerzési 

eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 

 

Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevőknek küldte meg: 

 

- CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. (5100 Jászberény, Ady E. u. 22.) 

- Auchan Magyarország Kft. (2100 Dunakeszi, Nádas u. 6.) 

- Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, Spar út) 

- Magyar Hipermarket Kft. (Cora) (2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.) 

- Csemege-Match Kereskedelmi Zrt. (1097 Bp., Könyves K. krt. 12-14.) 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2010. október 6-án 10.00 óráig egy (1) ajánlattevő nyújtott 

be ajánlatot. Az ajánlat bontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában sor került.  

Ajánlattevő neve, székhelye és ajánlata: 

 

Ajánlattevő neve: CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 5100 Jászberény, Ady E. u. 22. 

Ajánlati ár (ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban): 7.057.150 Ft. 

 

A beérkezett ajánlat áttekintése az ajánlattételi felhívásban leírt feltételek alapján megtörtént. 

A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásban megadott szempontok szerint és a Kbt. alapján 

az ajánlatot megvizsgálta, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont 

szerint értékelte. 

 

Ezt követően megállapításra került, hogy az ajánlattevő ajánlata: 

- Az alaki, tartalmi követelményeknek megfelel,  

- Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn, 

- A pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság igazolás 

vonatkozásában előírt feltételeknek az ajánlattevő megfelel. 

 



A Bíráló Bizottság egyhangúan megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró 

ok nem áll fenn, ajánlattevő alkalmas a szerződés tejesítésére. 

 

Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  

 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 

2. A bírálati szempont alapján a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. (5100 Jászberény, 

Ady E. u. 22.) ajánlattevőt hirdesse ki nyertesnek. 

 

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Karácsonyi szociális csomag beszerzése” 

tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének a CO-OP Star 

Kereskedelmi Zrt.-t (5100 Jászberény, Ady E. u. 22.) jelöli meg. Egyben felkéri a 

Polgármestert, hogy a nyertessel a szerződést kösse meg. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2010. november 16. 
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