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3 92/2020. (XI.) számú határozat
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és
dokumentációjának módosítására
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus 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 CLXXXIX.
törvény 41. (3) és (4) bekezdésén bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1.
A „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése " tárgyú közbeszerzési eljárás a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második rész, 81 § (1) bekezdés szerinti
nyílt, uniós eljárásrendben megindított eljárásban meghatározott minőségi értékelési szempontok az
alábbiak szerint módosulnak:
M.2.1. alkalmassági szempont alatt bemutatott élelmezésvezető többlet tapasztalata (egész hónap, 0-36
hónap) / Súlyszám: 7
M.2.2. alkalmassági szempont alatt bemutatott szakács többlet tapasztalata (egész hónap 0-36 hónap) /
Súlyszám: 6
M.2.3. alkalmassági szempont alatt bemutatott dietetikus többlet tapasztalata (egész hónap 0-36
hónap) / Súlyszám: 7
A „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése "tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.
hozott 156/2020 (X.26.) határozat 1. pontjában elfogadott ajánlati felhívást és dokumentumokat az
előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti módosított
tartalommal elfogadom
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3.
Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció felhasználásával intézkedem a
hiánypótlás EKR-ben történő feltöltéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. november 13.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és
Pályázatkezelő Iroda

Budapest, 2020. november 13.
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