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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 83/2015. (II.19.) számú határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat átveszi a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor üzemeltetését. Ugyanezzel a határozattal jóváhagyta közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás lefolytatását az étkeztetési szolgáltatás ellátására. A lefolytatott eljárás nyerteseként az elmúlt nyári időszakban a BURGENDOMB Közétkeztetési, Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
üzemeltette a tábor konyháját. A szolgáltatást az alábbi nettó Ft/adag egységárakon
biztosította: reggeli: 235, ebéd: 535, uzsonna: 82, vacsora: 425.
Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevővel 2015. június 1. – 2015. augusztus 31.
közötti időszakra kötöttünk vállalkozási szerződést, gondoskodni kell a szolgáltatás
ellátásáról a 2016-os nyári idényben.
A szolgáltatást ellátó vállalkozás kiválasztására ajánlatkérési eljárás lefolytatása szükséges az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/
2011. (III.4.) rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet), illetőleg a 411/2014. (XI.13.)
határozattal jóváhagyott Beszerzési Szabályzat előírásai szerint. A tavaly nyári időszakban erre a feladatra bruttó 2.667.285,- Ft-ot fizetettünk ki a vállalkozónak, ami
nettó összegben 2.100.225,- Ft-ot tesz ki. Mivel a szolgáltatás tartalma lényegében
nem változik, ez irányadónak tekinthető az idei szezonra vonatkozó eljárás becsült
értékének megállapításakor. Az esetleges áremelkedések és egyéb bizonytalanságok
miatt 5%-os indexálással nettó 2.205.000,- Ft összegben rögzíthetjük az aktuális becsült értéket. E mértéknél az eljárás eredményéről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
fog dönteni, a jegyző által jóváhagyott szakmai bizottság javaslata alapján.
Ebben a nagyságrendben a vagyonrendelet 31. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárás az ajánlattételi felhívás legalább három lehetséges ajánlattevőnek való közvetlen
megküldésével indul, az eljárásban ajánlatot kizárólag ajánlattételre felkért gazdasági
szereplő tehet. A vagyonrendelet 31. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérési eljárás
megindításáról a polgármester dönt, beleértve az ajánlattételre felhívandó gazdasági
szereplők körének meghatározását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljárás megindítását jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat
a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátása a konyha üzemeltetésével”
elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás megindítását. Az ellenszolgáltatás
2.800.000,- Ft összegű fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás jóváhagyására és az eljárás lefolytatására.

Határidő: 2016. február 29. – a beszerzési eljárás megindítására
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