Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő megrendelése a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde részére - 2. számú szerződésmódosítás
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2017/228
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
2017.12.15.
17932/2017
55500000-5
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. - Szivárvány
Óvoda Radnóti utcai tagintézménye: 8175
Balatonfűzfő, Radnóti utca 26. - Szivárvány Óvoda

Teljesítés helye:

Árpád utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő,
Árpád utca 36. - Szivárvány Óvoda Vadrózsa
Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183
Papkeszi, Fő utca 46. - Szivárvány Bölcsőde Nike
körúti tagintézménye: 8184 Balatonfűzfő, Nike
körút 10.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Bakony Gaszt Zrt.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: AK07380
Postai cím: Bugyogóforrás utca 15.
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nóti Attila
Telefon: +3688451872
E-mail: ovodakp@gmail.com
Fax: +3688451872
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://szivarvanyovodakp.gportal.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő megrendelése a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

55500000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: - Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15.
- Szivárvány Óvoda Radnóti utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Radnóti utca 26.
- Szivárvány Óvoda Árpád utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36.
- Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183 Papkeszi, Fő utca 46.
- Szivárvány Bölcsőde Nike körúti tagintézménye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy:
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére
Mennyisége:
Ajánlattevő feladata az intézmények által megrendelt ételadagok elkészítése és az intézményekbe
való szállítása az alábbiak szerint:
Étkeztetési szolgáltatás: Napi négyszeri étkezés
Étkezési napok száma:
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- Bölcsődések: 251 nap/év
- Óvodások: 220 nap/év
Étkezéssel érintett napok: nevelési napok
Óvodás étkezések mennyisége:
- reggeli és tízórai (adag/nap): 159 fő
- ebéd (adag/nap): 159 fő
- uzsonna (adag/nap): 159fő
Bölcsődés étkezések mennyisége:
- reggeli és tízórai (adag/nap): 39 fő
- ebéd (adag/nap): 39 fő
- uzsonna (adag/nap): 39 fő
Óvodások, bölcsődések közül átlag 3 fő élelmiszertoleranciával érintett, részükre ennek
megfelelő ételeket köteles a nyertes ajánlattevő készíteni és szállítani.
Fenti mennyiségektől való eltérés lehetséges mértéke a szerződés időtartama alatt: - 20 %
Étkezések időpontjai:
- Reggeli: 8:00-9:00
- Tízórai: 9:45-10:00
- Ebéd: 11:45-4:30
- Uzsonna: 14:30-17:00
Ételkiszállítás időpontja:
- Reggeli: 6.45-7.15
- Tízórai: 6.45-7.15
- Ebéd: 10.00-10.30
- Uzsonna: vagy reggel, vagy legkésőbb az ebéddel
Ételkiszállítási helyszínek:
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15.
- Szivárvány Óvoda Radnóti utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Radnóti utca 26.
- Szivárvány Óvoda Árpád utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36.
- Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183 Papkeszi, Fő utca 46.
- Szivárvány Bölcsőde Nike körúti tagintézménye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 10.
A megrendelést a teljesítést megelőző nap 10.00 óráig kell elküldeni.
Diétás étkezés biztosítása szükséges.
Az adagokat az ajánlatkérő előzetes rendelése alapján köteles az ajánlattevő a szerződésben
meghatározottak szerint, a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségben előállítani, és az
ajánlatkérő részére leszállítani, akként, hogy az alkalmas legyen a leszállítást követő legalább 2
5
órán belül fogyasztásra.
Minőségi követelmények: A nyertes ajánlattevő köteles a tárgyhét előtti csütörtökig megküldeni a
tárgyheti és az azt követő hét menü tervezetét - melynek tartalmaznia kell 1 féle reggeli-,
tízóraiebéd-és uzsonna-ajánlatot az ajánlatkérő részére jóváhagyás érdekében, melyet az
ajánlatkérő vezetése jóváhagy tárgyhét előtti péntekig.
A hétfői létszámjelentést pénteken 10 óráig kell megadni a Vállalkozó részére. A Megrendelő
jogosult a megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok szerint
- tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 7 óráig és lerendelést megelőző nap
14 óráig történhet;
- ebédre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, lerendelés elfogadására
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tárgynapon nincs mód;
- uzsonna étkezésre vonatkozóan lerendelés tárgynap 9 óráig, és pótlétszám leadása tárgynap 9
óráig történhet.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során be kell tartania az alábbi normákat:
- 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
- 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
- a rendszeres étkeztetést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára - Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2011.
augusztus 01.
- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
27928 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3/23-32/2015. Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő
megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2015/12/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Bakony Gaszt Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail: bakonygaszt@bakonygaszt.hu
Telefon: +3688567240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3688567230
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85713327
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

55500000-5

VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: - Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15.
- Szivárvány Óvoda Radnóti utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Radnóti utca 26.
- Szivárvány Óvoda Árpád utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36.
- Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183 Papkeszi, Fő utca 46.
- Szivárvány Bölcsőde Nike körúti tagintézménye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy:
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére
Mennyisége:
Ajánlattevő feladata az intézmények által megrendelt ételadagok elkészítése és az intézményekbe
való szállítása az alábbiak szerint:
Étkeztetési szolgáltatás: Napi négyszeri étkezés
Étkezési napok száma:
- Bölcsődések: 251 nap/év
- Óvodások: 220 nap/év
Étkezéssel érintett napok: nevelési napok
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Óvodás étkezések mennyisége:
- reggeli és tízórai (adag/nap): 159 fő
- ebéd (adag/nap): 159 fő
- uzsonna (adag/nap): 159fő
Bölcsődés étkezések mennyisége:
- reggeli és tízórai (adag/nap): 39 fő
- ebéd (adag/nap): 39 fő
- uzsonna (adag/nap): 39 fő
Óvodások, bölcsődések közül átlag 3 fő élelmiszertoleranciával érintett, részükre ennek
megfelelő ételeket köteles a nyertes ajánlattevő készíteni és szállítani.
Fenti mennyiségektől való eltérés lehetséges mértéke a szerződés időtartama alatt: - 20 %
Étkezések időpontjai:
- Reggeli: 8:00-9:00
- Tízórai: 9:45-10:00
- Ebéd: 11:45-4:30
- Uzsonna: 14:30-17:00
Ételkiszállítás időpontja:
- Reggeli: 6.45-7.15
- Tízórai: 6.45-7.15
- Ebéd: 10.00-10.30
- Uzsonna: vagy reggel, vagy legkésőbb az ebéddel
Ételkiszállítási helyszínek:
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15.
- Szivárvány Óvoda Radnóti utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Radnóti utca 26.
- Szivárvány Óvoda Árpád utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36.
- Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183 Papkeszi, Fő utca 46.
- Szivárvány Bölcsőde Nike körúti tagintézménye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 10.
A megrendelést a teljesítést megelőző nap 10.00 óráig kell elküldeni.
Diétás étkezés biztosítása szükséges.
Az adagokat az ajánlatkérő előzetes rendelése alapján köteles az ajánlattevő a szerződésben
meghatározottak szerint, a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségben előállítani, és az
ajánlatkérő részére leszállítani, akként, hogy az alkalmas legyen a leszállítást követő legalább 2
5
órán belül fogyasztásra.
Minőségi követelmények: A nyertes ajánlattevő köteles a tárgyhét előtti csütörtökig megküldeni a
tárgyheti és az azt követő hét menü tervezetét - melynek tartalmaznia kell 1 féle reggeli-,
tízóraiebéd-és uzsonna-ajánlatot az ajánlatkérő részére jóváhagyás érdekében, melyet az
ajánlatkérő vezetése jóváhagy tárgyhét előtti péntekig.
A hétfői létszámjelentést pénteken 10 óráig kell megadni a Vállalkozó részére. A Megrendelő
jogosult a megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok szerint
- tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 7 óráig és lerendelést megelőző nap
14 óráig történhet;
- ebédre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, lerendelés elfogadására
tárgynapon nincs mód;
- uzsonna étkezésre vonatkozóan lerendelés tárgynap 9 óráig, és pótlétszám leadása tárgynap 9
óráig történhet.
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A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során be kell tartania az alábbi normákat:
- 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
- 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
- a rendszeres étkeztetést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára - Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2011.
augusztus 01.
- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98191350
Pénznem:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bakony Gaszt Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail: bakonygaszt@bakonygaszt.hu
Telefon: +3688567240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3688567230
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A Szerződés V. 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
Szállítási díj
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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
- egy adag uzsonna ellenértéke: nettó 135 Ft+27% ÁFA.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 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:
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.
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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.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85713327 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 98191350 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy a Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen
értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi
szerződéses akaratukat.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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