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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Testület 2017. május 25-i ülésén megtárgyalta és a 141/2017. (V.25.) számú határozatával 
elfogadta a Vidékfejlesztési Program (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) forráskeretének terhére benyújtandó, 
Közkonyha korszerűsítés Pásztón című támogatási kérelemre vonatkozó tájékoztatást.  
Ennek főbb paraméterei a következők voltak: 

- vissza nem térítendő támogatás: max: bruttó 20 M Ft 
- támogatási intenzitás:   max: bruttó 85% 
- max. projekt költség:  max: bruttó 23,6 M Ft 
- szükséges saját erő:  max: bruttó   3,6 M Ft 
- előleg:     max: 50% 
- tervezett megvalósítás:  2018. nyara 
- beadási határidő:   2017. június 15. (I. ütem) 

Az új konyhai gépek, eszközök szállításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok alapján az alábbi 
információkat adom. 
A konyhaipari nagy- és kisgépek beszerzéshez 5 ajánlatkérőt küldtünk ki, melyből 4 ajánlat érkezett 
be, ebből 3 árajánlat értékelhető volt. Az árajánlatok tételei összehasonlíthatók, funkcionálisan 
azonos műszaki paraméterekkel rendelkeznek.  A kiválasztás eredménye a következő: 

1. B. és P. Ker. Kft. 8000 Székesfehérvár Sütő u. 36. 
1.  Nettó ár:     17 732 190,- Ft 
2. ÁFA 27%      4 787 691,- Ft 
3. Bruttó ár:  22 519 881,3,- HUF 

 Tartalmazza: A helyszínre szállítást, a rákötést, a beüzemelést és a betanítást. 
 Garancia: Gépekre 1 év.  A berendezések, gépek a HACCP és CE követelményeknek meg- 
         felelnek. 
 Az árajánlat feltételekkel (315 Ft/Euro árfolyamig és gyártói áremelésig), 2018.  szeptember 
 15-ig érvényes. 

2. Gasztromega Kft. 1138 Budapest, Tomori köz 4. VI./2. 
1. Nettó ár:  20 791 000,- Ft 
2. ÁFA 27%   5 613 570,- Ft 
3. Bruttó ár: 26 404 570, - HUF 

 Tartalmazza: A helyszínre szállítást és a beüzemelés költségeit. 
 Garancia: Gépekre 1 év.  Az árajánlat 2018. szeptember 15-ig érvényes. 

3. Anvalor Kft. 1188 Budapest Szélső u. 73/B. 
1. Nettó ár:  22 350 139,- Ft 
2. ÁFA 27%   6 034 538,- Ft 
3. Bruttó ár: 28 384 677, - HUF 

A rákötéshez szükséges járulékos költségek és a szükséges csatlakozások kialakítása a 
megrendelőt terhelik. Betanítást a bemutató termükben (Budapest) vállalják, egyéni 
megállapodás alapján. 
Garancia a gépekre 1 év.  A berendezések, gépek a hazai, a CEE és CE követelményeknek 
megfelelnek. Az árajánlat feltételekkel az MKB hivatalos euró deviza eladási árfolyamának 
fejlécében megjelölt állásáig (Ft/1 euró) érvényesek! A gyártó cégek áremelései az 
árfolyam- és egyéb törvényi változások az árakat befolyásolják! Fizetési feltételeknél 50% 
foglaló a megrendeléskor, 50% az átadás előtt. Ettől eltérni csak projektjellegű kivitelezés 
során, szerződéses jogviszony létesítése mellett lehetséges 
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A fentiek alapján kijelenthető, hogy a B. és P. Ker. Kft. Székesfehérvár ajánlata a komplex 
értelemben vett nyertes (legalacsonyabb ár és egyéb feltételek), összesen nettó 17 732 190,- Ft 
összeggel. 
A bevezetőben jelzett javaslatban tervezett volt 1 db elektromos komposztáló berendezés 
beszerzése is, amely a Képviselő-testület által elfogadott bruttó 23,6 M Ft projektkeretbe már nem 
tervezhető. 
A projektbe beépítésre kerül nettó 180 000,- Ft közbeszerzési költség, valamint nettó 87 810,- Ft 
kötelező tájékoztatási költség is.  
Így a konyhafejlesztés tervezhető teljes nettó költsége 18 000 000,- Ft, mely bruttó 22 860 000,- Ft. 
A kérelem 85%-os arányú vissza nem térítendő támogatást biztosíthat, melynek összege 
19 430 991,- Ft lehet. A kérelem nem tartalmazza a konyhai elszívó rendszer megvásárlását és 
beépítését.  
A kérelem beadása a Fenntartási és Üzemeltetési terv elkészítésének csúszása miatt 2017. július 21-
re tervezhető. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a „Közkonyha korszerűsítés Pásztón” című 
kérelemhez beérkezett árajánlatok kiválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. A konyhai fejlesztéshez beérkezett árajánlatok alapján a nyertes a B. és P. Ker. Kft. 
Székesfehérvár, összesen nettó 17 732 190,- Ft összeggel. 

2. A VP kérelemben tervezett fejlesztéshez szükséges konyhai berendezéseket és eszközöket 
(támogatott kérelem esetében) az 1. pontban jelzett vállalkozástól rendeli meg. 

3. Jóváhagyja a projektbe beépítésre tervezett nettó 180 000,- Ft közbeszerzési költséget, 
valamint nettó 87 810,- Ft kötelező tájékoztatási költséget.  

4. A kérelem támogatása esetén felhatalmazza Polgármesterét, akadályoztatása esetén 
Alpolgármesterét a támogatási szerződés aláírására, valamint a projekt megvalósításához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 
Pásztó, 2017. július 10. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
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 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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