Iktatószám: 3/23-4/2017.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása
Jelen szerződésmódosítás létrejött egyrészről a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15.
képviseli: Salamon Tamásné intézményvezető
törzsszám: 666006
adószám: 16882212-2-19
KSH statisztikai számjel: 16882212-8510-322-19
Bankszámlaszám: 12082001-01332064-00100008
számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. Veszprém
Telefon- és faxszám: +36-88-451-872,
E-mail: ovodakp@gmail.com,
mint megrendelő (továbbiakban a „Megrendelő”), másrészről az
Bakony Gaszt Zrt.
székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
képviseletében eljáró személy neve: Kérfalusi Attila Gyula vezérigazgató
cégjegyzékszám: 19-10-500082
adószám: 11328599-2-19
bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 11731001-23113000
számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
E-mail: bakonygaszt@bakonygaszt.hu,
mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együttesen Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
Előzmények
Felek rögzítik, hogy a „Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő megrendelése a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde részére” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. december 9. napján,
3/23-32/2015. iktatószámon vállalkozási szerződést (a továbbiakban „Szerződés”) kötöttek a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján.
I. A Szerződés módosításának indokai
1.1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdése
alapján a Kbt.-nek a Szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseit (Kbt. 141. §) alkalmazni kell a
Kbt. hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként
kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére.
1.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, illetve módosulhat:
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a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a
szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának)
pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.
1.3. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek az a) alpont szerinti több, egymással nem
összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
1.4. Felek a Szerződés V. Pénzügyi feltételek 5.2 pontjában megállapodtak abban, hogy az élelmezés árát a
teljesítés megkezdését követő 12 hónap múlva 1 alkalommal indexálják és a KSH által hivatalosan
kibocsátott, a mindenkori tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó szakági (iskolai, óvodai és
bölcsődei étkeztetés) inflációs ráta mértékével módosítják.
Felek megegyeznek, hogy az indexálás elvégzésére a KSH által hivatalosan kibocsátott, az iskolai
étkezésre vonatkozó, 2017. szeptemberi fogyasztóiár-indexet alkalmazzák, amelynek mértéke 2%. a
3.6.2. Fogyasztóiár-indexek a termékek és szolgáltatások részletes csoportjai szerinti (10/10) 163
Óvodai,
bölcsődei
szolgáltatáscsoport
alapján,
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf002j.html?down=90.
1.5. Megrendelő a 2017. november 21-i képviselő-testületi ülésén a közétkeztetési szolgáltatási egységárak
7%-os emeléséről döntött a Kormány 2018. január 1-jétől érvényes minimálbér emelése és a garantált
bérminimum emelése miatt.
1.6. Felek a 2018. évre vonatkozó nyersanyagnormákat és étkezési díjakat jelen szerződésmódosítás
mellékletét képező, „Indexálás és áremelés számítása a 2018. évre” című dokumentumban foglaltak
alapján számították ki.
II. Módosítással érintett szerződési pontok
2.1. A Szerződés V. 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
Szállítási díj
Szivárvány Óvoda
- egy adag reggeli/tízórai ellenértéke: nettó 144 Ft+27% ÁFA
- egy adag ebéd ellenértéke: nettó 466 Ft+27% ÁFA
- egy adag uzsonna ellenértéke: nettó 127 Ft+27% ÁFA
Szivárvány Bölcsőde
- egy adag reggeli/tízórai ellenértéke: nettó 137 Ft+27% ÁFA
- egy adag ebéd ellenértéke: nettó 438 Ft+27% ÁFA
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egy adag uzsonna ellenértéke: nettó 135 Ft+27% ÁFA.
III. Egyéb rendelkezések

3.1.

Felek rögzítik, hogy a Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

3.2.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen
értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi szerződéses
akaratukat.

3.3.

Jelen szerződésmódosítás 3 (három) oldalból áll és 1 (egy) mellékletből áll és 6 (hat) eredeti,
egymással teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három)
példány a Megrendelőt, 3 (három) példány pedig a Vállalkozót illeti.

Melléklet:
1. számú melléklet: Indexálás és áremelés számítása a 2018. évre
Kelt: Balatonfűzfő, 2017. év november hó 28. napján
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Aláírás:

Bakony Gaszt Zrt.
Aláírás:

………………………….
Képviseli:
Salamon Tamásné
intézményvezető

………………………..
Képviseli:
Kérfalusi Attila Gyula
vezérigazgató

Megrendelő

Vállalkozó

P.H.
Pénzügyi ellenjegyzés:
Balatonfűzfő, 2017. november 28.

P.H.

………………………….
Wildné Gál Marianna
pénzügyi vezető
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