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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2009. november 24-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés karácsonyi szociális utalvány beszerzés tárgyában egyszerű közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2009. szeptember 29-i ülésén a 387/2009. (IX.29.) sz. határozatával 
döntött a karácsonyi szociális utalvány beszerzés tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről gondoskodjék.  
Az ajánlattételi felhívás KÉ-21367/2009. számon 2009. október 16. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítő 121. számában. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok 
felbontására 2009. november 9. napján 11.00 órakor került sor, az eljárásról készült 
jegyzőkönyv az Ajánlattevők részére megküldésre került. 
 
Ajánlattevők neve, székhelye és ajánlata: 
 

1. ACCOR SERVICES Magyarország Szolgáltató Kft. (1075 Budapest, Kéthly Anna 
tér 1.) 

- Ajánlati ár (nettó Ft.): 14.804.500,-Ft. 
Bp. IV. kerületben található elfogadható helyek száma: 134 db. 

2. Sodexo Pass Hungária Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Róbert 
Károly krt.54-58.) 

- Ajánlati ár (nettó Ft.): 14.630.500,-Ft. 
- Bp. IV. kerületben található elfogadható helyek száma: 91 db. 

3. Le Chèque Déjeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft. (1074 
Budapest, Rákóczi út 70.) 

- Ajánlati ár (nettó Ft.): 14.645.000,-Ft. 
- Bp. IV. kerületben található elfogadható helyek száma: 115 db. 

 
A beérkezett ajánlatok áttekintése az ajánlattételi felhívásban leírt feltételek alapján 
megtörtént. A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásban megadott szempontok szerint és a 
Kbt. alapján az ajánlatokat megvizsgálta. Ezt követően az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ának 
megfelelően az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget 
biztosított, valamint a Kbt. 85. § szerint felvilágosítást kért.  
A hiánypótlási felhívásnak az ajánlattevők eleget tettek, a kért felvilágosítást megadták. 
 
Ezt követően megállapításra került, hogy az ajánlattevők ajánlatai: 

- Az alaki, tartalmi követelményeknek megfelel,  
- Az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, 
- A pénzügyi-, műszaki alkalmasság igazolás vonatkozásában előírt feltételeknek 

az ajánlattevők megfelelnek, a szükséges referenciákkal rendelkeznek. 
A Bíráló Bizottság egyhangúlag megállapította, hogy az ajánlattevők ajánlata érvényes, kizáró 
ok nem áll fenn, ajánlattevők alkalmasak a szerződés tejesítésére. 
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Ezt követően a Bizottság elvégezte a részszempontok szerinti ajánlati elemek értékelését az 
alábbiak szerint: 
Szempont:  Ajánlati ár (nettó forint)     Súlyszám: 80 
Szempont:  Bp. IV. kerületben található elfogadóhelyek száma  Súlyszám: 20 
 
Az adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ 1, felső határ 10 pont. 
 
Az ajánlatok értékelése a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása 
III.A.1.b) szerinti arányosítással történt. 
 

ACCOR SERVICES Kft. Sodexo Pass Hungária Kft. 
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Ajánlati ár (nettó) 80 9,89 791,2 10 800 
Bp. IV. kerületben található 

elfogadóhelyek száma 20 10 200 7,11 142,2 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

 
991,2 

 
942,2 

 
 
 

Le Chèque Dejeuner Kft 
Az elbírálás 
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Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár (nettó) 80 9,99 799,2 
Bp. IV. kerületben található 

elfogadóhelyek száma 20 8,72 174,4 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

 
973,6 

 
 
A Bíráló Bizottság a fentiek alapján az alábbi javaslatot terjeszti a döntéshozó elé: 
- Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
- Az ajánlattevők ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek. 
- Az ajánlattevőket nyilvánítsa alkalmasnak a szerződés teljesítésére. 
 

A Bíráló Bizottság javasolja a bírálati szempontok alapján 
a) az ACCOR SERVICES Szolgáltató Kft. ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek minősíteni, 
és az ajánlat tartalmi elemei szerinti szerződést megkötni. 
 

b) a Le Chèque Dejeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft. ajánlattevőt a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetni. 
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Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a karácsonyi szociális ajándékutalvány beszerzés 
tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének az ACCOR 
SERVICES Magyarország Szolgáltató Kft.-t (1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), a 
következő legkedvezőbb ajánlattevőnek a Le Chèque Déjeuner Étkezési Utalvány 
Gyártó és Forgalmazó Kft.-t (1074 Budapest, Rákóczi út 70.) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel a szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. december 3. 
 
 
 
Budapest, 2009. november 18. 
 
 
         dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 


