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IOEIKÓ ANDRÁS 
POLGARME STER 

kt.2:-J2021.  (11 4g)  számú határozat 

A  "Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatitlybalépéséröl szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavirus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CIJOIX1X. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemröl ás a hozza kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVB1. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó  Andras  polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1. megállapítom, hogy a "Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
valamennyi rész tekintetében eredményes; 

2. megállapítom, hogy az  1.  rész vonatkozásában az eljárás nyertese a FoodHost  Catering 
Vendéglátó ás Szolgáltató Kft.  (2119  Pécel, Mátyás király tér  7.)  ajánlattevő, továbbá a 
második helyezettje, mint a legjobb  är-érték arányú ajánlatot követő ajánlat a Cliniserve Kft. és 
Cliniserve  Invest  Kft.  (1121 Budapest,  Széchenyi-emlék  in 23.  és  1121 Budapest,  Széchenyi-
emlék  in 23.)  közös ajánlattevők; 

3. megállapítom, hogy a  2.  rész vonatkozásában az eljárás nvertese az Eurest Étteremüzemeltetö 
Kft.  (1117 Budapest,  Irinyi  J.  utca  4-20. B.  ép.  5. em.)  ajánlattevő, továbbá a második 
helyezettje, mint a legjobb  är-érték arányú ajánlatot követő ajánlat a FoodHost  Catering 
Vendéglátó is Szolgáltató Kft.  (2119  P6cel, Mátyás király tér  7.)  ajánlattevő; 

4. megállapítom, hogy a  3.  rész vonatkozásában az eljárás nyertese a FoodHost  Catering 
Vendéglátó ás Szolgáltató Kft.  (2119 Peed,  Mátyás király tér  7.)  ajánlattevő, továbbá a második 
helyezettje, mint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot követő ajánlat a Pannon Menza Szolgáltató 
ás Vendéglátó Kft.  (1055 Budapest, Marko  utca  1/B.  II.  em. 19.)  ajánlattevii. 
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Budapest, 2021.  március ( „OEcf,;. 
r \,) 

Piko Andras 
polgármester, 
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PIKÓ ANDRÁS 

POLGÁRMZSTER 

5. A  Határozat  2-4.  pontjai alapján gondoskodom a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás mindhárom része tekintetében a szerződések aláírásáról a nyertes 
ajánlattevőkkel, ezek visszalépése vagy más meghiúsulási ok esetén a második helyezettekkel. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az  5.  határozati pont tekintetében a Kbt-ben rögzített időn belül 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 
Pályázatkezelő Iroda 
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