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Tárgy: Javaslat az "Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
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Előterjesztő: Sátly Balázs elnök 
Készítette: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési Iroda 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1.  számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-
67.),  mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (Kbt.) II. része 
szerinti, gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés) indított „Intézményi 
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális 
intézményekben a közétkeztetés biztosítása  3  részajánlati körben" tárgyban. 
A  Kbt.  27.  §  (3)  bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás 
más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 
szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 
Ä  közbeszerzés tárgya szakértelmet egyrészt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ munkatársa biztosítja. 
Ajánlatkérő kiemelten fontosnak tartja, hogy az eljárás előkészítése, lefolytatása során magas 
szakmai színvonal biztosítása szükséges a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása 
során. Így az eljárás előkészítéséhez, lefolytatásához dietetikus szakértelem szükséges. 
Ajánlatkérő, valamint  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala a vele jogviszonyban álló alkalmazottakkal a munkaköri kötelesség körében jelen 
előterjesztés L számú mellékletében lévő megbízási szerződésben rögzített feladat megfelelő 
ellátását nem tudja biztosítani, így külső szakértelem bevonása indokolt. 
Ajánlatkérő szakmai kutatást végzett, hogy a közétkeztetés színvonalának javítása érdekében 
kiváló szakértőt vonjon be. Így Rózsa Ágnes élelmezés-és táplálkozás-egészségügyi szakértőt 
is be kívánja vonni az eljárás során, mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező bíráló bizottsági tag. Rózsa Ágnes  2006  szeptemberétől küzd a közétkeztetés 
színvonalának javításáért,  2010  tavaszáig az OÉTI-vel együttműködve aktívan részese volt az 
új közétkeztetési rendelet összeállításának. 

A  dietetikus szakértő feladatait, megbízásának feltételeit jelen előterjesztés I. számú 
mellékletében lévő megbízási szerződés tartalmazza. 



A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása  3  részajánlati körben" 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szakértői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
szerződés megkötése.  A  pénzügyi fedezet biztosított a  11706-02  címen. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (Kbt.)  27.  §  (3)  bekezdése alapján a 
közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, 
valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében 
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell 
a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottságának  ...../2020.  (VIII.  31.)  számú határozata 

"Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása  3  részajánlati körben" tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szakértői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
szerződés megkötésére 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. elfogadja a jelen előterjesztés  1.  számú mellékletében lévő megbízási szerződést, 

2.  a határozat I. pontja alapján felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében  2020.  augusztus  31., 

2.  pont esetében  2020.  szeptember  02. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon. 



A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon. 

Budapest, 2020.  augusztus  19. 
Sátly Balázs 

elnök 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA 
LEÍRTA: TÓTH GYÖNGYI GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL!  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: `‘ ti
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Megbízási Szerződés 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67., 
adószám:  15735715-2-42,  pénzforgalmi számlaszám:  11784009-15508009,  törzskönyvi azonosító szám: 
735715,  képviseli: Pikó  Andras  polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről: 

Rózsa Ágnes dietetikus, okl. táplálkozástudományi szakember egyéni vállalkozó (székhely:  1155 
Budapest,  Széchenyi út  8. 8/24.;  váll. ny. szám:  15919288;  adószám:  65486870-1-42,  bankszámlaszám: 

) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, 

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Felek rögzítik, hogy a Megbízó „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása  3  részajánlati körben" tárgyú 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) kíván lefolytatni.  A  Megbízó mint fenntartó, 
valamint a Megbízó hivatala (a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala) a 
vele jogviszonyban álló alkalmazottakkal a munkaköri kötelesség körében a jelen megbízási szerződésben 
rögzített feladat megfelelő ellátását nem tudja biztosítani. 

L  A  megbízás tárgya (tényillás): 

Megbízó megbízza Megbízottat — mint dietetikus szakértőt —, hogy részére dietetikai szakmai tanácsadást 
nyújtson, dietetikai szakmai feladatokat (véleményezés, javaslattétel stb.) lásson el a jelen szerződés 
IL  pontjában részletezettek szerint. 

A  megbízást Megbízott a jelen megbízási szerződés aláírásával elfogadja, a benne foglalt szerződési 
feltételek szerint. 

II.  A  megbízás tartalma (terjedelme, korlátai): 

A  Megbízott mint dietetikus szakértő feladata: 
I. a közbeszerzési eljárást megindító felhívás is dokumentáció műszaki specifikációinak dietetikai szakmai 
véleményezése, javaslattétel, az értékelési szempontok között a mintaétrend részszempontjának szakmai 
kidolgozása, valamint dietetikai szakmai javaslattételek és kiegészítő tájékoztatások elkészítése, továbbá 
2.  a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a dietetikai szakmai részt érintő feladatokban való közreműködés 
(az eljárás során beérkező ajánlatok műszaki-szakmai részének, nevezetesen a mintaétrendeknek dietetikai 
értékelése, vagyis a beérkezett ajánlatok hiánypótlására való felhívása szakmai megszövegezésének segítése 
és ennek ellenőrzése, az ajánlatok szakmai értékelésének segítése az értékelési szempontrendszer, elsősorban 
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló  37/2014. (IV. 30.)  EMM1 rendelet 
jogszabályi előírásaihoz való viszonyítása, valamint egyéb étlaptervezési szempontok alapján). 

A  Megbízott kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződésben rögzített megbízási ügyben legjobb tudása 
szerint, a szakma szabályainak és a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások rendelkezéseinek 
betartásával jár el.  A  Megbízott szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez 
szükséges speciális szaktudással, szakmai feltételekkel rendelkezik. 

Megbízott a megbízatást a Megbízó érdekeinek megfelelően, illetőleg a Megbízott szaktudásának megfelelő 
gondossággal, legjobb tudása szerint köteles teljesíteni. Megbízott köteles a Megbízóval a megbízás 
teljesítése során folyamatosan együttműködni, a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul 
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tájékoztatni, amely a II. pontban meghatározott feladatok eredményes vagy kellő időre történő elvégzését 
gátolja vagy veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felel. 

Felek jóváhagyólag megállapítják, hogy a Megbízott a szerződés tárgyát képező feladatokat  2020.  július I-
jétő l ellátja.  A  Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a fentiekben hivatkozott 
közbeszerzési eljárás eredményérő l szóló tájékoztató hirdetmény feladásáig látja el. 

Megbízott a megbízási szerződésben meghatározott feladatokat a feladat ellátásához igazított helyszíneken, 
amennyiben az nem a székhelye, a Megbízóval legalább  7  nappal a találkozót megelőzően előre egyeztetett 
időpontban, saját munkaeszközeivel, saját időbeosztása szerint,  de  a Megbízóval egyeztetve az általa, 
esetileg, előzetesen megjelölt határidők betartásával végzi. 

Megbízó  a  közbeszerzési eljárás aktuális állapotáról, az éppen aktuális dokumentációkról, az eljárás során 
felmerülő feladatokról  es  az ahhoz tartozó határidőkről Megbízottat köteles haladéktalanul tájékoztatni. 
Megbízott  nein  felel azért  a  késedelemért, amely  a  Megbízó tájékoztatásának késedelméből fakad. 

Megbízott a megbízás időtartama alatt, jelen szerződés aláírását követően Megbízóval, legalább  7  nappal 
korábban jelzett, előre egyeztetett időpontokban/időintervallumban legfeljebb havi  35  órában Megbízó 
rendelkezésre áll. 

III. A  megbízás díj, fizetési feltételek 

A  szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés kölcsönösen kialkudott megbízási 
díja bruttó  10.000,-  Ft/óra, azaz óránként bruttó Tízezer forint, legfeljebb mindösszesen:  700.000,- .Ft 
azaz Hétszázezer forint. Megbízó kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor alanyi adómentes. 

A  megbízási díj teljeskörű, vagyis magában foglal minden Megbízotti fizetési igényt, Megbízottnak a 
szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét. Egyéb igénnyel a Megbízott a 
Megbízóval szemben semmilyen jogcímen nem léphet fel.  A  teljesítés során Megbízott előleget nem kérhet, 
a Megbízó előleget nem biztosít. 

A  megbízási díj fizetésének esedékessége és módja:  A  Megbízott a megbízási díjról egyösszegben, a 
szerződésszerű teljesítést követően I (egy) darab végszámla benyújtására jogosult a II. pontban hivatkozott 
közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladását követően kiállított 
teljesítésigazolás esetén. Az alakilag és tartalmilag hibátlan kiállított számla annak befogadásától számított 
15  napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre.  A  számla mellékletét képezi a tételes óraelszámolással 
ellátott teljesítésigazolás. 

A  Megbízott teljesítésének igazolására a Megbízó részéről Pikó  Andras  polgármester jogosult. 

Felek megállapodnak, hogy a megbízási díj - feltéve, hogy a Megbízott szerződésszerűen teljesített - a 
Megbízottat akkor is megilleti,  ha  az eljárás során esetlegesen érvénytelen ajánlatot nyújt be az ajánlattevő; 
továbbá a lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményétől függetlenül, annak esetleges eredménytelensége 
esetén is, valamint akkor is,  ha  a lebonyolított közbeszerzési eljárásban szerződéskötés az ajánlattevő vagy 
ajánlatkérő érdekkörében felmerült okból marad el. 

IV. Kapcsolattartás 

A  Felek az alábbi személyeket nevezik meg, mint a teljesítés során kapcsolattartásra jogosultakat. 

Megbízó részéről: 
Tóth Gyöngyi közbeszerzési referens 
Telefonszám: ,  e-mail: 



Megbízott: Rózsa Ágnes 
Telefonszám: e-mail: 1.11.11111111111.11111.1.11 

IV. A  megbízás megszűnése: 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik felhez intézett írásbeli 
nyilatkozatával indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül  15  napos határidővel felmondani. 
A  felmondás ideje alatt Megbízott köteles az ügyet továbbra is ellátni. 
A  megbízás megszűnéséig —szerződésszegés esetét kivéve— Megbízottat megilleti a megbízási díj időarányos 
része. Megbízó kötelezi magát, hogy a megbízás megszűnésekor a megbízottal elszámol, és a megbízási 
szerződés alapján az őt megillető díjat szerződésszerű teljesítés esetén részére megfizeti. 
Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban — fehnondhatja azonnali 
hatállyal. Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül,  ha  a Megbízott szerződésszerű teljesítése 
ellenére  30  napos késedelembe esik a megbízási díj kifizetésével  es  azt a Megbízott írásbeli felszólítását 
követően sem fizeti meg. Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,  ha  a Megbízó 
által megjelölt határidőt késedelmesen teljesíti;  ha  a szerződésben vállalt feladatát felszólítás ellenére sem 
teljesíti; a Megbízó érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít; titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettségét 
megszegi. 

Megbízott köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megbízó utasításait követve ellátni. 
Megbízott amennyiben megbízatásának nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó 
utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el 
a feladatot vagy Megbízó részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy 
Megbízott köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni. 

V. Egyéb rendelkezések 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. tv.  41.  §  (6)  bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Kormányrendelet  50.  §  (la)  bekezdése, és a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. tv.  3.  §  (1)  I. pontja alapján Megbízott a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, 
hogy átlátható szervezetnek minősül. Megbízott a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatában foglaltak 
változása esetén haladéktalanul köteles a változásokat a Megbízónak bejelenteni. Megbízott tudomásul veszi, 
hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés a Megbízó felmondja vagy —  ha  a szerződés 
teljesítésére még nem került sor — a szerződéstől eláll. 

A  Megbízott vállalja, hogy jelen megbízás ellátása során tudomására jutott adatok, tények, információk 
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, amely alól a megbízási jogviszonya megszűnését követően sem 
mentesül. 

A  jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 

Felek rögzítik, hogy kölcsönösen betartják  a  hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen,  de  nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a  természetes személyeknek  a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament  es a  Tanács  (EU)  2016/679.  számú 
rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján kifejezetten jogszerűnek 
tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő 
fél általi kezelését, amely célból  es  mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik 
félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, 
illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem 
sértik. 



Megbízott szavatolja, hogy a megbízás ellátása során harmadik személy védett jogait nem sérti. Amennyiben 
a Megbízott a megbízás teljesítése során esetlegesen bármely harmadik személy védett jogait sértené, a 
Megbízott mentesíteni köteles a Megbízói a kárigénnyel szemben és vállalja a jogsértésből eredő 
felelősséget, 

Felek rnegállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Jelen megbízási szerződést — amely négy eredeti példányban készült — felek elolvasás és kölcsönös 
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseleti jogosultságukat igazolva, saját 
kezű leg írták alá. 

Budapest, 2020.  augusztus 

Budapest  Faváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 

Megbízó 
képviseletében: Pikó  Andras  polgármester 

Rózsa Ágnes 

Megbízott 
dietetilcus, okl. táplálkozástudományi szakember 

egyéni vállalkozó 

Joni  szempontból  elleniegyzem: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 

Fedezete: 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyulané 

gazdasági vezető 
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