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Határozati javaslat: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a 
73/2020. (VII. 02.) határozatával megindította az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati 
körben” című, „közétkeztetés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL1II. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, nyílt, közbeszerzési eljárást (eljárás azonosítószáma: 
EKR001130092020, továbbiakban: eljárás).

Az eredményes eljárás lezárásaként a polgármester - a 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIL törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a - 
képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott - 142/2021. (III. 18.) számú határozata 
alapján 2021. április 06. napján aláírásra kerültek a szolgáltatási szerződések (továbbiakban: 
szolgáltatási szerződések) 24 hónap határozott időre az 1. rész vonatkozásában a FoodHost Catering 
Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vei (2119 Pécel, Mátyás király tér 7., továbbiakban: FoodHost Catering 
Kft. vagy vállalkozó), a 2. rész vonatkozásában az Eurest Étteremüzemeltetö Kft.-vel (1117 Budapest, 
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Irinyi J. utca 4-20. B. ép. 5. em., továbbiakban: Eurest Kft. vagy vállalkozó), a 3. rész vonatkozásában 
szintén a FoodHost Catering Kft.-vei.

A szolgáltatási szerződések vállalkozói részére az áremelési kérelmük alapján a Budapest Főváros Vili, 
kerületi Józsefvárosi Önkormányzat 9,9%-os díjemelést állapított meg a FoodHost Catering Kft. részére 
a 86/2022. (111.28.) számú képviselő-testületi határozat, valamint az Eurest Kft. részére a 146/2022. 
(V.26.) számú képviselő-testületi határozat szerint.

Az emelés következtében a FoodHost Catering Kft.-vel az eljárás 1. részében megkötött szolgáltatási 
szerződés eredeti ellenértéke, nettó 145 317 920 Ft összegről 2022. április 1-jétől nettó 159 703 504 Ft 
összegre, az eljárás 3. részében megkötött szolgáltatási szerződés eredeti ellenértéke, nettó 64 281 844 
Ft összegről 2022. április 1-jétöl nettó 70 642 692 Ft-ra, az Eurest Kft.-vel megkötött szolgáltatási 
szerződés eredeti ellenértéke 2022. június 1-jétől, nettó 148 911 157 Ft összegről nettó 163 620 756 Ft 
összegre módosult.

Az Eurest Kft. a 2022. május 31. napján kelt levelében, a FoodHost Catering Kft. pedig a 2022. június 
3. napján kelt levelében újabb áremelési kérelemmel fordult a Budapest Főváros VIII. kerületi 
Józsefvárosi Önkormányzathoz, amelyben előadták, hogy a 9,9%-os emelés sajnálatos módon az azóta 
is folyamatosan emelkedő infláció miatt már nem elegendő a szerződéses kötelezettségeik előírásoknak 
megfelelő színvonalú biztosítására. Indoklásul előadták, hogy az őket érő tényleges inflációs hatás az 
elmúlt 12 hónapban nagymértékben eltér a KSH által kimutatott lakossági inflációs értékektől, mivel a 
cégek nem jogosultak élelmiszerek hatósági áron történő vásárlására és nem vonatkozik rájuk az 
energiahordozók esetében sem a hatósági lakossági ár.

Az Eurest Kft. a szükséges kompenzáció mértékét 26,55%-ban jelölte meg, melyhez képest az 
Önkormányzattal történt egyeztetés következtében az eredeti szerződés szerinti szolgáltatási díj további 
9,68%-kal történő emelését kérte 2022. július 1-jétől. A FoodHost Catering Kft. súlyozott átlagként 
23,61%-ban állapította meg az élelmiszer alapanyag, a munkabér és az igénybe vett szolgáltatások 
tekintetében a céget ért inflációs mértéket a KSH adataiból kiindulva és az Önkormányzattal történt 
egyeztetést követően az eredeti szolgáltatási díj 19,58%-kal történő megemelését kérte.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja 
értelmében a szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett - a (6) bekezdésben 
foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;

eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) 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.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2022. májusban útmutató módosítást tett közzé 
többek között a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti 
módosításával kapcsolatosan. Az útmutató módosítás tartalmazza, hogy az ajánlattevő kockázati körébe 
tartozik továbbra is minden olyan tényező figyelembevétele, amely az ajánlati árat befolyásolhatja. így 
az ajánlattevő által megajánlott ár kialakítása során figyelemmel kell lenni a szerződéses időszak alatt 
várható áremelkedésekre és esetleges minimálbér emelésre is, különös tekintettel egy hosszabb távra 
kötött szerződés esetén.

Ajánlatkérő különösen az alábbi szempontok alapján mérlegelheti a szerződésmódosítást a kockázat 
tekintetében:

- a körülmények ilyen mértékű változása a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható;

- a körülmények megváltozását nem ajánlattevő magatartása idézte elő;

- a körülmények változása nem tartozik az ajánlattevő rendes üzleti kockázata körébe.

Az ajánlatkérőnek az arányosság elvének megfelelően kell a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját 
értelmeznie. Nyilvánvalóan nem indokolt átvállalni olyan költségeket, amelyek, illetve amilyen mértékű 
változása e költségeknek egy gondos gazdasági szereplő számára előre láthatóak lehetlek, ^zt 



meghaladó, eló're nem látható és egyúttal rendkívüli mértékű változások esetében azonban indokolt 
mérlegelni, hogy a szerződésmódosítás elmaradása milyen gazdasági következményekkel (pl. a 
beruházás meghiúsulásával és a költségek további növekedésével) járna, és az ajánlatkérő ennek alapján 
maga is a felelős gazdálkodás követelményeivel összhangban lehet érdekelt a szerződésmódosításban. 
Az ajánlatkéró'nek az előbbi elvekre figyelemmel nem indokolt az előre nem látható módon rendkívül 
aránytalanná vált költségnövekmény teljes megtérítését vállalnia, hanem annak arányos 
megosztására indokolt törekedni.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozók ajánlatadásaikor, illetve a szolgáltatási szerződések megkötésekor 
kellő gondosságot tanúsítva sem volt előre látható az élelmiszer alapanyagok és az energiahordozók 
árának elmúlt 12 hónapban történő rendkívüli mértékű emelkedése, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjának alkalmazása indokolttá vált a vállalkozók esetében.

Az Eurest Kft. a kérelmében az előre, észszerűen nem látható költségemelkedést nem kívánja teljes 
mértékben áthárítani az Önkormányzatra, ezért a 2022. június 1-jétől megállapított 9,9%-os emelésen 
felül az eredeti szerződéses ellenérték 9,68%-ának megfelelő mértékű áremelés az Önkormányzat 
közbeszerzési szakértőjének álláspontja szerint elfogadható, melynek következtében a 2021. április 6.- 
án kelt szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatási díj (nettó 148 911 157 Ft) mindösszesen 
19,58%-kal (9,9%+9,68%) megemelésre kerül nettó 178 031 756 Ft-ra. Ugyanilyen mértékű áremelést 
javaslok a FoodHost Catering Kft. esetében is megállapítani, mivel a teljes költségemelkedését nem 
viselheti az Önkormányzat a fentiekben kifejtettek alapján (a FoodHost Catering Kft.-vel 2021. április 
6-án az eljárás 1. részében megkötött szolgáltatási szerződés szerinti ellenérték (nettó 145 317 920 Ft) 
így nettó 173 772 768 Ft-ra, az eljárás 3. részében megkötött szolgáltatási szerződés szerinti ellenérték 
(nettó 64 281 844 Ft) pedig nettó 76 867 944 Ft-ra emelkedik).

Figyelemmel a nyári tanítási/óvodai szünetre, a szolgáltatási díjat mindkét vállalkozónál egységesen 
2022. szeptember 1. napjától javaslom megemelni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Jóllehet a veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése csak 2022. június 
30. napjáig írja elő, hogy a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szerv által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem 
lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke, 2022. július 1. napjától sem javasolt a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megemelése a családok idei évi kiadásainak a Covid-19 
járvány és az ukrajnai háború következtében történő megnövekedése miatt. A gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díja tehát változatlan összegű marad az élelmezés nyersanyagköltségének az 
emelkedése ellenére, a Gyvt. 147. § (4) bekezdése és a 151. § (12) bekezdése alapján.

Az előterjesztésben részletezett szerződésmódosításokat olyan körülmények tették szükségessé, 
amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítások nem változtatják 
meg a szolgáltatási szerződések általános jellegét; és az ellenérték növekedése nem haladja meg az 
eredeti szerződések értékeinek 50%-át, ezért a szolgáltatási szerződések új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül módosíthatóak.

IL A beterjesztés indoka
Az Eurest Etteremüzemeltetö Kft.-vel és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött szolgáltatási 
szerződések 2022. szeptember 1. napjától történő módosításához, a szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításához szükséges, hogy a képviselő-testület a döntését meghozza.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött 
eredeti szolgáltatási szerződésekben meghatározott eredeti szolgáltatási adagárak 2022. szeptember 1. 
napjától mindösszesen 19,58%-kal megemelésre kerülhessenek, a közétkeztetés az elvárható, magas 
minőségben kerüljön a jövőben is biztosításra, valamint az azzal járó többletkiadás pénzügyi fedezetét 
az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében biztosítsa.



A közétkeztetési kiadások előirányzatát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
költségvetése tartalmazza. A szolgáltatási adagárak 2022. szeptember 1. napjától történő megemelésével 
az eredeti költségvetési étkezési előirányzatot mindösszesen bruttó 37.134.644 Ft összeggel szükséges 
megemelni. Tekintettel arra, hogy a 86/2022. (III.28.) és a 146/2022. (V.26.) számú kt. határozatok 
alapján az Önkormányzat már biztosított mindösszesen bruttó 27.044.894 Ft-ot 
többletfinanszírozásként, mely a 2022. évi költségvetés I. módosításában szerepel, már csak a hiányzó 
összeget kell biztosítani, amely bruttó 10.089.750 Ft. A még szükséges pénzügyi fedezet a 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére 
átcsoportosítással biztosítható.

IV. Jogszabályi környezet
Az SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján bármely önkormányzati szerződés módosítása a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése alapján 
azonban a képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához 
vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
23. § (5) bekezdés 11. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata különösen a gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások.

A Gyvt. 21. § (1) bekezdése értelmében természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 
gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett 
gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. 
hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére 
a) a bölcsödében, mini bölcsödében, 
b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett extemátusi ellátásban, 
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem 
rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek 
számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) 
pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés], 
g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsödé, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az 
iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti 
tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).

A Gyvt. 21 /A. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem 
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a gyermekek 
és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a 
nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 
formájában két kisétkezést kell biztosítani.

A Gyvt. 21 /A. § (3) bekezdés ab) pontja előírja, hogy az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a 
települési önkormányzat a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum 
részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben biztosítja.

A Gyvt. 21/A. § (6) bekezdése alapján a főváros közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben - a fővárosi önkormányzat 
saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) 
bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat 
köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási 
intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.

A Gyvt. 146. § (l)-(2) bekezdései értelmében, ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért 
és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat 
kell fizetni.



A Gyvt. 147. § (4) bekezdése értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint 
kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése alapján, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, 
úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 151. § (12) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 
148. § (1), (4), (5), (8) és (9) bekezdését alkalmazni kell.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálék-egészségügyi előírásokat a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 
tartalmazza.

A szociális étkeztetésre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
62.§-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésűk feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (II. fejezet 2. cím) előírásai az irányadók.

A Kbt. § 141. § (5) bekezdése értelmében a (2) bekezdés és a (4) bekezdés b) és c) pontja 
alkalmazásában az eredeti szerződés értékét az indexált szerződéses díj alapján kell megállapítani, ha a 
szerződés a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek fizetendő 
valamely díjelem indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A Mötv. 111. § (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező 
feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához a Mötv. 50. §-a és az SZMSZ 6. sz. melléklet 6. pontja 
alapján minősített többség szükséges.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az SZMSZ 7. melléklet 1.4.1. pontjai alapján, a Kulturális, Civil, 
Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság pedig az SZMSZ 7. mellékletének 2.3.1. 
pontja alapján javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

A fenti rendelkezések alapján kérem alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:
1. melléklet: Eurest Etteremüzemeltetö Kft. kérelme
2. melléklet: FoodHost Catering Kft. kérelme
3. melléklet: Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vei a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 2-es részben 

megkötött szolgáltatási szerződés módosítás tervezete
4. melléklet: FoodHost Catering Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as 

részben megkötött szolgáltatási szerződések módosításainak tervezete
5. melléklet: Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 2-es részben 

megkötött szolgáltatási szerződés és annak 1. számú módosítása
6. Melléklet: FoodHost Catering Kft.-vel a közétkeztetési közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as 

részben megkötött szolgáltatási szerződések és azok 1. sz. módosításai



HATÁROZATI JAVASLAT 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (..) számú határozata 

az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött 
szolgáltatási szerződések módosításáról és a szolgáltatási adagáremelés pénzügyi fedezetének 

biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre 
gyakorlásának magához vonásával módosítja az intézményi gyermekétkeztetési  feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 
részajánlati körben" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. törvény Második rész, 
uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával 
lefolytatott közbeszerzési eljárás 2-es részében az Eurest Étteremüzemeltetö Kft.-vel 2021. április 6- 
án megkötött szolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal 2022. 
szeptember 1. napi hatállyal;

2) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre 
gyakorlásának magához vonásával módosítja az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 
részajánlati körben" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL111. törvény Második rész, 
uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával 
lefolytatott közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as részében a FoodHost Catering Kft.-vel 2021. április 6- 
án megkötött szolgáltatási szerződéseket az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal 2022. 
szeptember 1. napi hatállyal;

3) a határozat 1-2. pontjaiban foglaltak alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ költségvetésében az étkezési kiadások előirányzatát 2022. szeptember 01. napjától további 
bruttó 10.089.750 Ft Ft Összeggel (kötelező feladatra összesen bruttó 10.039.171. Ft-tal, önként 
vállalt feladatra összesen bruttó 50.578 Ft-tal) megemeli a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 
(11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással;

4) felkéri a polgármestert a határozat 1-2. pontjaiban hivatkozott szolgáltatási szerződésmódosítások 
aláírására;

5) felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron 
következő módosításában vezesse át.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1-3. pontok esetében: 2022. június 23., a 4. pont esetében: 2022. július 08., az 5. pont 
esetében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 
soron következő módosítása.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda, Költségvetési és 
Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2022.

Pikó András 
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



X.
Budapest Vili, kerület Józsefváros 

Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u 63-67.

Pikó András polgármester úr részére

2022. május 31.

Tárgy: Javaslat árváltoztatás mértékére

Tisztelt Polgármester Úri

A Budapest Vili, kerület Józsefváros Önkormányzat, és az Eurest Étteremüzemeltetö Kft. 
között érvényben lévő vállalkozási szerződés 4.1. Fizetési feltételek fejezetének 4.1.1. pontja 
értelmében minden naptári év július 1-től a normál és diétás étkeztetési szolgáltatás árai 
módosulnak a KSH által előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével. Ennek megfelelően a 
KSH index (https://www.ksh.hu/stadat__files/ara/hu/ara0002.html) alapján 5,1%-os lenne a 
szolgáltatási díj emelés.

Március 30-án kelt levelünkben kért és a közgyűlés által elfogadott 9,9%-os áremelés 
sajnálatos módon az azóta is folyamatosan emelkedő infláció miatt már nem elegendő a 
szerződéses kötelezettségeinknek az előírásoknak megfelelő színvonalú biztosítására.

A jelenlegi gazdaságpolitikai és piaci viszonyok extrém módon megváltoztak és előre nem 
látható, nem tervezhető inflációs hatást eredményeztek.

KSH jelenlegi indexei szerint:

Költségek súlya
Infláció KSH 

(elmúlt 12 hónap)

Áremelés mértéke 

(súlyozott)

Nyersanyag / Élelmiszer 60% 17,3% 10,38%
Bér 25% 31,7% 7,93%
Egyéb költség 15% 8,5% 1,28%
ÖSSZESEN 19,58%

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a bérek a 31,7 %-kal növekedtek 
{https://www.ksh.hu/stadat_Jiles/mun/hu/mun0150.html ), míg az élelmiszerek inflációja az 
utóbbi hónapokban a 2022. áprilisában kiadott 12 hónapra vonatkozó KSH index 
{https://www.ksh.hu/stadat_Jiles/ara/hu/ara0043.html ) szerint 17,3 % volt.

Szükséges kiegészítő áremelés: 9,68 % - 2022. július 1-től hatállyal.

Eurest étteremüzemeltető Kft.

1117-Budapest
Irinyi József u. 4-20.

Tel: +36 1 371 0810

Fax: +36 1 371 0792

Email: info.@eurest.hu

www.eurest.hu

https://www.ksh.hu/stadat__files/ara/hu/ara0002.html
https://www.ksh.hu/stadat_Jiles/mun/hu/mun0150.html
https://www.ksh.hu/stadat_Jiles/ara/hu/ara0043.html
eurest.hu
http://www.eurest.hu


Az élelmiszerek vonatkozásában az általunk használt főbb élelmiszercsoportok ára az alábbiak 
szerint emelkedett az elmúlt 12 hónapban a KSH hivatalos statisztikája szerint:

- 01.1.1 - Kenyér és cereáliák 17,3%
- 01.1.2 “Hús 20,8%

(Cégünknél ez magasabb kb. 29,5%, hiszen nem vagyunk jogosultak a csirkemell és a sertéscomb 
hatósági áron történő vásárlására)
01.1.4-Tej, sajt és tojás 22,2%
(Cégünknél ez magasabb kb. 24,5%, hiszen nem vagyunk jogosultak a 2,8%-os UHT tej hatósági áron 
történő vásárlására)

- 01.1,5-Olaj és zsiradék 20,8%
(Cégünknél ez magasabb kb, 38,0%, hiszen nem vagyunk jogosultak a finomított napraforgó étolaj 
hatósági áron történő vásárlására)

- 01.1.7 - Zöldségfélék 18,9%
01.1.8- Cukor, lekvár, méz, csokoládé, és cukorka 7,0%
(Cégünknél ez magasabb kb. 31%, hiszen nem vagyunk jogosultak az kristálycukor hatósági áron történő 
vásárlására)

Működési költségeinket az élelmiszerek ára 
befolyásolják:

mellett nagymértékben az alábbi tételek

- 07.2.2 - Üzemanyagok és kenőanyagok 12,7%
- 04.4.1-Vízellátás 0,0%
- 04.4.2-Hulladékszállítás 0,0%
- 04.5.1-Villamos energia 0,0%
- 04.5.2-Gáz 0,8%
- 04.5.5 - Melegvíz- és hőszolgáltatás 0,0%

Fenti energiahordozók esetében a KSH által kimutatott lakossági inflációs értékek, 
köszönhetően a kormányzati intézkedéseknek szinte érzékelhetetlenek, azonban ránk nem 
voantkozik a hatósági, lakossági ár, így a bennünket érintő inflációs hatás drasztikusan eltér a 
fentíektőll

Eurest Kft-t érintő tényleges inflációs hatás az elmúlt 12 hónapban:
- 04.4.1 - Vízellátás 0-5%
- 04.4.2 - Hulladékszállítás 20-25%
- 04.5.1 - Villamos energia 250-300%
- 04.5.2-Gáz 150-200%

04.5.5 - Melegvíz-és hőszolgáltatás 60-90%

Költségek súlya
Infláció hatása 

(elmúlt 12 hónap)

Szükséges 
kompenzáció mértéke 

(súlyozott)

Nyersanyag / Élelmiszer 60% 28% 16,80%

Bér 25% 30% 7,50%

Egyéb költség 15% 15% 2,25%
ÖSSZESEN 26,55%

Eurest Étteremüzemeltető Kft. Tel: +36 13710810

1117-Budapest Fax;+36 1 371 0792
Irinyi József u. 4-20. Email: info@eurest.hu

www.eurest.hu

mailto:info@eurest.hu
http://www.eurest.hu


Jogalap:
A Kbt. 141. §- (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) 
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 
módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre*;

eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét**;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 

egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) 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***.

* A COVID járvány és a jelenleg zajló ukrajnai háború következtében a nyersanyagok ára jelentősen 
emelkedett, amelyre erősítőleg hat a jelenleg gyenge forint árfolyam is, mely a hazai termelők esetében 
az export kedvet erősíti a hazai piac ellátása helyett. Ez sajnos bizonyos termékek esetében termékhiányt 
okoz, amely tovább hajtja felfelé a termékek árát. Gazdasági előrejelzések szerint az infláció mértéke az 
év hátralévő részében tovább fog emelkedni. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett20-30%-os infláció az 
élelmiszerek és a bérek vonatkozásában szerződéskötéskor nem volt előre látható (Vis major}.

** Szerződés általános jellege, mely szolgáltatási szerződés és melynek tárgya az általános iskolai 
diákétkeztetés biztosítása semmiben sem változik.

*** A módosítás következtében az ellenérték növekedése 26,55%, így az nem haladja meg a szerződés 
eredeti értékének 50%-át.

Szolgáltatásunk színvonalának megőrzése és a fentartható gazdálkodás érdekében, cégünk 
mindent megtesz a működési és beszerzési hatékonyságának a növelése érdekében, (belső 
konyhatechnológia továbbképzések, kiemelt hangsúly az étlaptervezésen, ételhulladék 
kontrollja). Azonban hangsúlyozzuk, hogy az Surest Kft nem köt kompromisszumokat a 
felhasznált alapanyagok terén! Nem használunk brazil csirkehúst, amelynek a higiéniás 
feltételei és a peroxidos mosása jogos aggodalomra ad okot. Nem használunk izfokozókat 
és nem adunk semmilyen tartósítószert az ételeinkhez. A bő zsírban sütés során étolajat 
használunk, a pálmazsír szándékosan nem elérhető a hálózatunkban.

Szolgáltatásunk színvonalát, valamint a 37/2014. EMMI rendeletnek történő megfelelést 
szeretnénk a továbbiakban is maradéktalanul fenntartani, melyre a Szerződés szerinti 
indexálás mértéke nem nyújt fedezetet, ezért a fentiek alapján kérjük a szolgáltatási díjaink 
9,9%-os elfogadott áremelésen felül további 9,68 %-kal történő emelését 2022. július 1-ei 
hatállyal.

iTisztelettel és köszönettel:

Nyerges János y
ügyvezető igazgató1 Z#*

Eurest ÉtteremüzemeltMé^. Tel: +3613710810 www.eurest.hu

1117-Budapest Fax:+36 13710792
Irinyi József u. 4-20. Email: info@eurest.hu

http://www.eurest.hu
mailto:info@eurest.hu


Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 
1184 Budapest, Üllői út 400.

Pikó András, polgármester részére

Tárgy: eladási árak módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettem támogatását a közöttünk fennálló szerződés alapján biztosított áremeléssel 
kapcsolatban. A jóváhagyott 9,9%-os módosítás lehetővé tett, hogy az elmúlt időszakban 
keletkezett veszteséget pótolni tudjuk és biztosította a szükséges finanszírozást a szolgáltatás 
fenntartásához. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban tovább nőttek a társaságunkat érintő 
terhek. Az alapanyagok ára napról napra emelkedik, az energiaárak jelentősen növekedtek, 
jelentős a munkaerőhiány, illetve az egyéb szolgáltatások költsége (tisztítószerek, karbantartás 
stb.)

Az alábbiakban mutatjuk be azokat az indokokat, amelyek alátámasztják, hogy a 9,9%-os 
egységár emelés nem elegendő ahhoz, hogy a megfelelő szolgáltatást biztosíthassuk. Kizárólag 
a KSH által hivatalosan közzétett adatok alapján készítettük számításunkat.

A közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezete az alábbi fö részekből adódik.

Megnevezés Arány a költségszerkezetben
Élelmiszer alapanyag 45%
Munkabér 40%
Igénybe vett szolgáltatások 15%

Az igénybe vett szolgáltatások tartalmazzák az összes szolgáltatást és tevékenységet, amelyek 
a szerződésben foglalt feladatok ellátásához szükségesek, összefoglalva az alábbi jelentősebb 
tételekből tevődik össze.

Megnevezés Arány a költségszerkezetben
Szolgáltatások (tisztítószerek, munkaorvos, 
informatika, karbantartás stb.)

25%

Logisztika (üzemanyag) 15%
Rezsi (energia, közművek, hulladékszállítás) 60%



A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az alábbi áremelkedés volt tapasztalható az 
elmúlt 12 hónapban. A közöttünk fennálló szerződés alapján a szakági infláció mértéke 9,9% 
volt (forrás: https://www.ksh.hu/stadat files/ara/hu/ara0043.html). Ezzel szemben az egyes 
költségtényezők emelkedése, szintén a hivatalos KSH adatközlés alapján az alábbiak szerint 
alakult.

Megnevezés KSH által kimutatott 
infláció mértéke

Forrás

Élelmiszer alapanyag 15,60% https://www.ksh.hu/stadat fites/ara/hu/ara0041.html

Munkabér 17,50% https://www.ksh.hu/stadat files/mun/hu/mun0154.html

Igénybe vett
szolgáltatások 63,96% Lásd az alábbi táblázat

Súlyozott átlag 23,61%

Kiugró adatként jelentkezik az igénybe vett szolgáltatások növekedése. Erre leginkább az 
energiaárak növekedése ad magyarázatot. A vonatkozó adat az alábbi tételekből adódik 
(minden adat forrása a ksh.hu oldalon található, a megadott hivatkozáson elérhető).

Megnevezés KSH által kimutatott 
infláció mértéke

Forrás

Szolgáltatások (tisztítószerek, 
munkaorvos, informatika,
karbantartás stb.)

6,30% https://www.ksh.hu/stadat f(les/ara/hu/ara0041.html

Logisztika (üzemanyag) 12,70% https://www.ksh.hu/stadat files/ara/hu/ara0041.html

Rezsi (energia, közmüvek, 
hulladékszállítás) 100,80% https://www.ksh.hu/stadat files/ara/hu/ara0055.html

Súlyozott átlag 63,96%

Fentiek alapján látható, hogy a szerződésben megállapított értékhez képest jóval nagyobb 
mértékű áremelkedés történt a szolgáltatás ellátását alapvetően befolyásoló költségelemek 
tekintetében.

Fentiek alapján javaslom, hogy a fenti 19,58%-os áremelés mihamarabb kerüljön elfogadásra, 
amellyel biztosítható a következő egyéves időszakban a szolgáltatás megfelelő színvonalú 
ellátása.

Budapest, 2022. június 13.

Üdv^jggriost Catering Kft.
2119 Pécel^átyás király tér 7.

Adós« : 23854996-2-13 
13^9-155042 
-^1503820-00100006

Csézli András Bence
FoodHost Kft.
ügyvezető igazgató

https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0043.html
https://www.ksh.hu/stadat_fites/ara/hu/ara0041.html
https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0154.html
https://www.ksh.hu/stadat_f(les/ara/hu/ara0041.html
https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0041.html
https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0055.html


Előterjesztés 3. melléklete

MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására (2. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseli: Pikó András polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről az

EUREST Étteremüzemeltető Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Adószám: 10794359-2-44
Statisztikai számjele: 10794359-5629-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-169156
Bankszámla száma: 11704007-20223571-00000000
Képviseli: Nyerges János Ernő ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 2. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án szolgáltatási szerződés 
(továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, amely 2022. június 1. napján került 
módosításra.

Szerződő Felek előadják, hogy a szolgáltatási szerződés 2. módosítása vált szükségessé tekintettel az 
alábbiakra:
A közbeszerzési eljárás 2. részében (Általános iskola 7 különböző feladatellátási helyen csoportos 
tálalóedényben) 2022. június 1-i hatállyal lépett életbe a szolgáltatás szerződés 1. sz. módosítása, 
melyben Felek a 9,9%-os áremelésben állapodtak meg. A Vállalkozó első áremelési kérelmét 2022. 
március 30. napján kelt levelében jelentette be a Megrendelő felé. Az első áremelési kérelem 
benyújtása óta és a kérelem jóváhagyása alatt eltelt időszak során a gazdaságpolitikai és a piaci 
viszonyok extrém módon megváltoztak és előre nem látható és nem tervezhető inflációs hatást 
eredményeztek.



A szolgáltatási szerződés 4.1.1 pontjában rögzítettek szerint:

..A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex 
mértékével emelhető.”

A közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezete az alábbi fő részekből tevődik össze:

• Nyersanyag / Élelmiszer

• Bér

• Egyéb költség (működési költségek, üzemanyag, rezsi díjak)

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a bérek 31,7%-kal növekedtek, míg az élelmiszerek 
inflációja az utóbbi hónapokban a 2022. áprilisban kiadott 12 hónapra vonatozó KSH index szerint 
17,3% volt.

A fentieken túl a Vállakozó kiemelte, hogy az egyéb költségei között szereplő energiahordozók 
esetében a KSH által kimutatott lakossági inflációs értékek Vállalkozó esetében nem relevánsak, 
tekintettel arra, hogy a lakosságra érvényes rögzített hatósági árak Vállakozóra, mint cégre nem 
vonatkoznak, így a működésüket érintő inflációs hatás drasztikusan eltér a KSH által kimutatott 
lakossági inflációs értékektől.

A Vállalkozó szolgáltatási színvonalának fenntartása, valamint a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek történő megfelelés 
érdekében kért további áremelést.

A Vállalkozó által bemutatott részletes indokokat tartalmazó dokumentáció a jelen 
szerződésmódosítás 2. mellékletét képezi.

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a szolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

Felek rögzítik, hogy a fentiekben foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek teljesülésére:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;

A COVID-19 járvány és a jelenleg zajló ukrán-orosz háború következtében a nyersanyagok ára előre 
nem látható módon, jelentősen emelkedett, amelyre erősítöleg hat a jelenleg gyenge forint árfolyam is, 
mely a hazai termelők esetében az exportra történő termelési hajlandóságot erősíti a hazai piac ellátása 
helyett. Ezen körülmények bizonyos termékek esetében termékhiányt okoznak, amely tovább hajtja 
felfelé a termékek árát. Gazdasági előrejelzések szerint az infláció mértéke az év hátralévő részében 
tovább fog emelkedni. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett 20-30%-os infláció az élelemiszerek és a 
bérek vonatkozásában a szolgáltatási szerződés aláírásakor sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő 
számára nem volt előre látható.

eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

A módosítás révén a szolgáltatási szerződésben kizárólag az egységárak módosulnak; a szolgáltatási 
szerződés általános jellegét vagy bármely, a szolgáltatási szerződés jellegével kapcsolatos rendelkezés 
megváltoztatására nem kerül sor a szerződésmódosítás eredményeként.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) 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.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szolgáltatási szerződés nettó egységárakat tartalmazó 
1. sz. mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szolgáltatási szerződés többi pontjának változatlanul 
hagyása mellett, 2022. szeptember 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 
jelen szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.



A módosítás nyomán a szolgáltatási szerződés ellenértéke nettó 163.620.756 Ft-ról nettó 178 031 756 
Ft-ra emelkedik.. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2. szerződésmódosítással nem éri el 
az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 50%-át.

3 ./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban, amelyből három példány a Megrendelőt, egy t példány a Vállalkozót illeti, a 
lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének ..../2022. (........... )
számú határozata alapján.

Budapest, 2022..........hónap nap Budapest, 2022. ... hónap ... nap

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András polgármester

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Budapest, 2022.................................................

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2022...............................

Vállalkozó
EUREST Étteremüzemeltető Kft. 

képviseletében
Nyerges János Ernő ügyvezető

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető



1. melléklet: ártáblázat

ISKOLA alsó 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 112 295 102,84 11 548 418 178,17 20 007 600
Ebéd 135 790 292,97 39 782 396 479,52 65 114 021

Uzsonna 112 295 102,84 11 548 418 178,17 20 007 600
Tízórai sertés-diétás 2 960 129,15 382 284 203,29 601 738
Ebéd sertés-diétás 3 330 365,91 1 218 480 576,38 1 919 345
Uzsonna sertés

diétás
2 960 129,15 382 284 209,27 619 439

ISKOLA felső 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 57 535 102,84 5 916 899 178,17 10251 011
Ebéd 90 465 321,67 29 099 877 522,56 47 273 390

Uzsonna 57 535 102,84 5 916 899 178,17 10251 011
Tízórai sertés-diétás 1 480 129,15 191 142 203,29 300 869
Ebéd sertés-diétás 1 850 401,79 743 312 632,58 1 170 273
Uzsonna sertés

diétás
1 480 129,15 191 142 209,27 309 720

Általános iskola felnőtt 
dolgozói ebéd

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd 370 379,07 140 256 556,05 205 739

Összesített eladási ár (nettó Ft): 178 031 756 Ft

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.



Előterjesztés 4. melléklete

MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési  feladatok ellátására (3. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411 -321 -
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 3. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, 
amely 2022. április 1 -jén módosításra került.

A közbeszerzési eljárás 3. részében (szünidei gyermekétkeztetés csoportos tálalóedényben, szociális 
étkeztetés előre csomagolva (dobozolt, sokkolt), részben házhozszállítva, illetve csoportos 
tálalóedényben és a gyermekek átmeneti otthonába előre csomagolva (dobozolt sokkolt)) 2022. április 
1-jei hatállyal lépett életbe a szolgáltatás szerződés 1. sz. módosítása, melyben Felek a 9,9%-os 
áremelésben állapodtak meg. A Vállalkozó első áremelési kérelmét 2022. február 10. napján kelt 
levelében jelentette be a Megrendelő felé. Az első áremelési kérelem benyújtása óta és a kérelem 
jóváhagyása alatt eltelt időszak során a gazdaságpolitikai és a piaci viszonyok extrém módon 
megváltoztak és előre nem látható és nem tervezhető inflációs hatást, eredményeztek.



A szolgáltatási szerződés 4.1.1 pontjában rögzítettek szerint:

„A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex 
mértékével emelhető.”

A közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezete az alábbi fő részekből tevődik össze:
• Élelmiszer alapanyag

• Munkabér

• Igénybe vett szolgáltatások (tisztítószerek, munkaorvos, informatika, karbantartás, logisztika,
rezsi stb.)

A KSH adatai alapján az alábbi áremelkedés volt tapasztalható az elmúlt 12 hónapban (a KSH által 
kimutatott infláció mértéke az alábbiak szerint alakult): élelmiszer alapanyag esetében: 15,60%, a 
munkabér esetében 17,50%, az igénybe vett szolgáltatások esetében pedig 63,96 %; súlyozott átlag: 
23,61%. Kiugró adatként jelentkezik az igénybe vett szolgáltatások növekedése, melyre leginkább az 
energiaárak növekedése ad magyarázatot.

A Vállalkozó szolgáltatási megfelelő színvonalú ellátása érdekében kért további áremelést.

A Vállalkozó által bemutatott részletes indokokat tartalmazó dokumentáció a jelen 
szerződésmódosítás 2. mellékletét képezi.

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a szolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

Felek rögzítik, hogy a fentiekben foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek teljesülésére:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;

A COVID-19 járvány és a jelenleg zajló ukrán-orosz háború következtében a nyersanyagok ára előre 
nem látható módon, jelentősen emelkedett, amelyre erősítöleg hat a jelenleg gyenge forint árfolyam is, 
mely a hazai termelők esetében az exportra történő termelési hajlandóságot erősíti a hazai piac ellátása 
helyett. Ezen körülmények bizonyos termékek esetében termékhiányt okoznak, amely tovább hajtja 
felfelé a termékek árát. Gazdasági előrejelzések szerint az infláció mértéke az év hátralévő részében 
tovább fog emelkedni. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett 20-30%-os infláció az élelemiszerek és a 
bérek vonatkozásában a szolgáltatási szerződés aláírásakor sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő 
számára nem volt előre látható.

eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

A módosítás révén a szolgáltatási szerződésben kizárólag az egységárak módosulnak; a szolgáltatási 
szerződés általános jellegét vagy bármely, a szolgáltatási szerződés jellegével kapcsolatos rendelkezés 
megváltoztatására nem kerül sor a szerződésmódosítás eredményeként.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) 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.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szolgáltatási szerződés nettó egységárakat tartalmazó 
1. sz. mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szolgáltatási szerződés többi pontjának változatlanul 
hagyása mellett, 2022. szeptember 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 
jelen szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szolgáltatási szerződés ellenértéke nettó 70.642.692 Ft-ról nettó 76 867 944 Ft- 
ra emelkedik.. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2. szerződésmódosítással nem éri el az 
ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 50%-át.

3 ./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési



jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban, amelyből három példány a Megrendelőt egy példány a Vállalkozót illeti a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének ....../2022. (...) számú
határozata alapján.

Budapest, 2022..........hónap.......... nap Budapest, 2022. ... hónap ... nap

Megrendelő
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András polgármester

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm: 
Budapest, 2022.................................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzőm: Budapest, 2022............... .......... .

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető



SZÜNIDEI
GYERMEKÉTKEZTETÉS, 
CSOPORTOS TÁLALÓ 
EDÉNYBEN KISZÁLLÍTÁS

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd ált. isk. alsó 1235 321,67 397 262 620,62 766 466
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. alsó

65 321,67 20 909 620,62 40 340

Ebéd ált. isk. felső 1105 321,67 335 445 620,62 685 785
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. felső

- 321,67 620,62

Ebéd középisk. 130 363,52 47 258 701,93 91 251
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás középisk.

65 502,24 32 646 969,79 63 036

SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁS 
HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag-norma
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag norma Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt 
ebéd)

49 145 444,84 21 861 662 858,58 42 194 914

Ebéd diétás 10 005 44z1,84 4 450 624 858,58 8 590 093
KLUBBOK 6 HELYSZÍNEN 
DOBOZOLVA. HA AZ ÉTEL 
MEGFELELŐ
HŐMÉRSÉKLETÉT TUDJÁK 
BIZTOSÍTANI, AKKOR NEM 
SZÜKSÉGES SOKKOLT 
KISZERELÉS

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt ebéd) 18 103 379,07 6 862 304 731,83 13 248 318
Ebéd diétás 2 572 495,06 1 273 294 955,4^ 2 457 392
ÉRTELMI
FOGYATÉKOSOK 
NAPKÖZI OTTHONA 
(CSOPORTOS 
TÁLALÓ EDÉNY)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (csoportos tálaló 
edény)

4 482 361,13 1 618 585 697,15 3 124 626

Ebéd diétás (csoportos 
tálaló edény)

498 361,13 179 843 697,15 347 181

GYERMEKEK 
ÁTMENETI 
OTTHONA 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd bölcsődés és 
óvodás

730 361,13 263 625 697,15 508 920

Ebéd ált. isk. alsó 1460 361,13 527 250 697,15 1 017 839
Ebéd ált. isk. felső 1460 361,13 527 250 697,15 1 017 839
Ebéd középisk. 730 361,13 263 625 697,15 508 920
Vacsora bölcsődés és 
óvodás

730 260,68 190 296 503,43 367 504

Vacsora ált. isk. alsó 1460 260,68 380 593 503,43 735 008

2'1



Vacsora ált. isk. felső 1460 260,68 380 593 503,43 735 008
Vacsora középisk. 730 260,68 190 296 503,43 367 504

Összesített eladási ár (nettó Ft): 76. 867. 944 Ft

A Házi segítségnyújtás intézményébe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a megadott címekre. Az árnál 
tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.



MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben

közétkeztetési feladatok ellátására (1. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft,
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó”),

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLHl. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett ..az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyában a Kbt. 81.
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szolgáltatási szerződés) került aláírásra, 
amely 2022. április 1-jén módosításra került.
A közbeszerzési eljárás 1. részében (Óvoda 12 különböző feladatellátási helyen csoportos 
tálalóedényben) 2022. április 1-jei hatállyal lépett életbe a szolgáltatás szerződés 1. sz. módosítása, 
melyben Felek a 9,9%-os áremelésben állapodtak meg. A Vállalkozó első áremelési kérelmét 2022. 
február 10. napjánkelt levelében jelentette be a Megrendelő felé. Az első áremelési kérelem benyújtása 
óta és a kérelem jóváhagyása alatt eltelt időszak során a gazdaságpolitikai és a piaci viszonyok extrém 
módon megváltoztak és előre nem látható és nem tervezhető inflációs hatást eredményeztek.

A szolgáltatási szerződés 4.1.1 pontjában rögzítettek szerint:

„A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex
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mértékével emelhető.”

A közétkeztetési szolgáltatás ellátás költségszerkezete az alábbi fő részekből tevődik össze:

• Élelmiszer alapanyag

• Munkabér

• Igénybe vett szolgáltatások (tisztítószerek, munkaorvos, informatika, karbantartás, logisztika,
rezsi stb.)

A KSH adatai alapján az alábbi áremelkedés volt tapasztalható az elmúlt 12 hónapban (a KSH által 
kimutatott infláció mértéke az alábbiak szerint alakult): élelmiszer alapanyag esetében: 15,60%, a 
munkabér esetében 17,50%, az igénybe vett szolgáltatások esetében pedig 63,96 %; súlyozott átlag: 
23,61%. Kiugró adatként jelentkezik az igénybe vett szolgáltatások növekedése, melyre leginkább az 
energiaárak növekedése ad magyarázatot.

A Vállalkozó szolgáltatási megfelelő színvonalú ellátása érdekében kért további áremelést.

A Vállalkozó által bemutatott részletes indokokat tartalmazó dokumentáció a jelen 
szerződésmódosítás 2. mellékletét képezi.

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a szolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

Felek rögzítik, hogy a fentiekben foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek teljesülésére:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;

A COVID-19 járvány és a jelenleg zajló ukrán-orosz háború következtében a nyersanyagok ára előre 
nem látható módon, jelentősen emelkedett, amelyre erősítőleg hat a jelenleg gyenge forint árfolyam is, 
mely a hazai termelők esetében az exportra történő termelési hajlandóságot erősíti a hazai piac ellátása 
helyett. Ezen körülmények bizonyos termékek esetében termékhiányt okoznak, amely tovább hajtja 
felfelé a termékek árát. Gazdasági előrejelzések szerint az infláció mértéke az év hátralévő részében 
tovább fog emelkedni. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett 20-30%-os infláció az élelemiszerek és a 
bérek vonatkozásában a szolgáltatási szerződés aláírásakor sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő 
számára nem volt előre látható.

eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

A módosítás révén a szolgáltatási szerződésben kizárólag az egységárak módosulnak; a szolgáltatási 
szerződés általános jellegét vagy bármely, a szolgáltatási szerződés jellegével kapcsolatos rendelkezés 
megváltoztatására nem kerül sor a szerződésmódosítás eredményeként.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást 
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) 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.

2./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szolgáltatási szerződés nettó egységárakat tartalmazó 
1. sz. mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szolgáltatási szerződés többi pontjának változatlanul 
hagyása mellett, 2022. szeptember 1 -jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 
jelen szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szolgáltatási szerződés ellenértéke nettó 159.703.504 Ft-ról nettó 173 772 768 
Ft-ra emelkedik.. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2. szerződésmódosítással nem éri el 
az ellenérték növekedése az eredeti szerződéses érték 50%-át.
3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.



Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban - melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti - a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő-testületének ....../2022. (...) számú
határozata alapján.

Budapest, 2022 hónap nap Budapest, 2022. ... hónap ... nap

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András polgármester

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Budapest, 2022.................................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022...............................

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető



1. melléklet a megállapodáshoz: ártáblázat

ÓVODA adag/év Nyersanyag
norma
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 224 400 82,51 18 515 244 151,87 34 079 628
Ebéd 224 400 234,38 52 594 872 432,88 97 138 272
Uzsonna 224 400 82,51 18 515 244 151,87 34 079 628
Tízórai sertés mentes diétás 
és egyéb diétás

8 800 102,84 904 992 190,13 1 673 144

Ebéd sertés mentes diétás és 
egyéb diétás

8 800 292,97 2 578 136 541,70 4 766 960

Uzsonna sertés mentes 
diétás és egyéb diétás

8 800 102,84 904 992 190,13 1 673 144

Felnőtt dolgozói ebéd 440 444,84 195 730 822,71 361 992
Összesített eladási ár (nettó 
Ft)

173 772 768

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2. rész

I M

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben 
közétkeztetési feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint megrendelő (továbbiakban a 
„Megrendelő")

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
Törzskönyvi azonosító szám: 735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András polgármester

másrészről az

EUREST Étteremüzemeltető Kft., mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó")
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Adószám: 10794359-2-44
Statisztikai számjele: 10794359-5629-113-01
Cégjegyzékszám: 
Bankszámla száma: 
Képviseletében aláír:

01-09-169156
11704007-20223571-00000000
Nyerges János Ernő ügyvezető

a továbbiakban együtt; a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást kezdeményezett az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Kbt. 81. § 
alapján 3 részajánlati körben EKRO0113009202O számon. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (111.18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének a 2. részben.

1. Szerződés tárgya

1.1 A Szerződés tárgya Megrendelő ellátási kötelezettségébe tartozó intézményekben, a 2.részben: Általános iskola 7 
különböző feladateliátási helyen csoportos tálalóedényben (azaz az 2. mellékletben felsoroltáitalános és 
középiskolák, , a továbbiakban együtt: Intézmények) az adott részben meghatározott, eltérő korcsoportoknak (, 
iskolai tanulók, alkalmazottak) közétkeztetés biztosítása a Vállalkozó által üzemeltetett főzőkonyháról kiszállított 
módon jelen szerződés 3. pontjában foglalt részletszabályok és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 
szerint.

Felek jelen szerződés szövegezése során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban Rendelet) 2. §-a szerint használja a fogalmakat, a szerződés 
aláírásának napján hatályos szöveg szerint.

Felek rögzítik, hogy a Rendelet érdemi módosulását illetve hatályon kívül helyezését és új, azonos tárgyú rendlet 
hatályba lépését olyan Felek által előre nem látható körülménynek tekintik, amely adott esetben alapot adhat a 
Kbt. 141. § (4) c) ca) alpontjának alkalmazásával történő szerződésmódosításra.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az ajánlati dokumentációban feltüntetett adagszámokon 
felül részenként és éves átlagban további 15%-nak megfelelő adagot megrendelni a megrendeléskor érvényes áron 
(opció).

1.2 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja a szolgáltatás szerződés- és jogszabályszerű teljesítését, 
jelen szerződés teljes teljesítési időszaka alatt.

1.3 Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és életmiszeranyag szükségleteire 
tekintettel, az egyes korcsoportok szükségeleteit és étkezési sajátosságait figyelembe véve, a közétkeztetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok és ajánlások alapján köteles eljárni, különös tekintettel a Rendeletre.



1.4 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a főzőkonyhája működtetéséhez szükséges teljeskörű 
hatósági engedélyeket beszerezte, majd gondoskodik ezek folyamatos biztosításáról, megújításáról.

1.5 Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2, Szerződés hatálya és megszűnése

2.1 A Szerződés annak mindét fél általi aláírásával lép hatályba és a hatálybalépésétől számított 24 hónap határozott 
időre szól. A szerződés a Felek közös megegyezésével további 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben Vállalkozó 
a Szerződést szerződésszerűen teljesítette, és erről Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott.

Felek erről 6 hónappal a szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

2.2 A Szerződés megszűnik

a.) határozott idő lejártával,

b.) rendes felmondással,

c.) rendkívüli felmondással.

2.3 Jelen szerződési rendes felmondással, 120 napos határidővel bármelyik fél jogosult felmondani.

2.4 Jelen szerződést bármelyik Fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a másik fél a jelen 
szerződésben vállalt valamely (különösen fizetési, illetve szolgáltatási) kötelezettségét ismételten, súlyosan 
megszegi és azt az írásban történt felszólítást követő 15 napon belül sem teljesíti, illetve orvosolja.

2.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megrendelő vagy Vállalkozó fizetésképtelenné válik;

Vállalkozóval szemben jogerős bírósági határozat alapján csőd, felszámolási, vagy végelszámolási 
eljárás indul,

Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti szolgáltatási kötelezettségét, illetve a szolgáltatás 
súlyosan sérti az élelmiszerbiztonsági előírásokat;

Amennyiben Vállalkozó képviselője és a Megrendelő által kijelölt személyek egyhangúan étkezésre 
alkalmatlannak tartják az ételt (mely tényt jegyzőkönyvben rögzítenek),

Vállalkozó részenként számítva egy hónapon belül legalább három esetben bármely feladatellátási 
helyre vonatkozóan 4,2.1 szerinti késedelembe esik.

Amennyiben szakhatóság a Vállalkozó főzőkonyhájának működésével kapcsolatosan korlátozó vagy 
felfüggesztő határozatot hoz.

2.6 A szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése esetén felek úgy kötelesek eljárni, hogy az a 
Megrendelő élelmezési rendszerének működését ne veszélyeztesse, az élelmezést folyamatosan lehessen 
biztosítani.

3. Szolgáltatások (Gyermek-, diák-, szociális- és alkalmazotti étkeztetés), Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori sajátosságoknak 
megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.

3.2 Vállalkozó a 2. részben, igény szerint napi egyszeri meleg ebédet, napi kétszeri, háromszori étkezést biztosít 
iskola tanulói, alkalmazottai részére, meiyből a tízórai és az uzsonna hideg élelem, míg az ebéd meleg étel. A 
tízóraihoz meleg, vagy hideg italt szolgáltat a Közbeszerzési Dokumentumok 4. fejezetében részletezettek szerint.

Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény 
esetén törekszik arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő Intézményeinek telephelyeire az intézmények 
igénye szerint melegen és csoportos kiszerelésben, vagy úgynevezett sokkolásos technológiával lehűtött, 
élelmiszeripari tárolásra alkalmas, mikrohullámú sütó'ben melegíthető, higiénikus, egyszer használatos, zárt, 
fóliával ellátott műanyag tálban adagonként tálalva szállítsa, vagy ezzel egyenértékű technológiát alkalmazzon.

3.3 Vállalkozó igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás gyermekek esetében az 
alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, 3 speciális diétaigény esetén pedig, egyeztetést 
követően a Vállalkozó igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani 
tudja. Vállalkozónak minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának 



megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható 
fel, amely az adott diétás célra alkalmas.

3.4 Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet, 
a számított változatossági mutató feltüntetésével, két héttel a tárgyhónapot megelőzó'en megküldi 
Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás megkezdésekor Vállalkozó haladéktalanul küldi meg. Megrendelő a 
tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az 
étlaptervezetet a Vállalkozónak, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll 
rendelkezésére.

Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 munkanappal előbb kell 
átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Vállalkozó a Megrendelő 
észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a teljesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik 
észrevétel, az étlapot elfogadottnak kell tekinteni.

Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel történő egyeztetés és 
annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdekében, hogy Megrendelő véleménye is 
figyelembevételre kerüljön. Amennyiben az étlapban változás következik be, arról Vállalkozó a Megrendelőt 
tájékoztatja a változást követően azonnal, de legkésőbb a kiszállítás előtt 12 órával. A Megrendelő gondoskodik 
arról, hogy a módosított étlap kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen.

3.5 Vállalkozó köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik leves, összeállítani. 
Felek rögzítik, hogy az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.

3.6 Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.

A Megrendelő jogosult írásban a megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok szerint:

tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása és lerendelés tárgynapot megelőző munkanap 9 
óráig történhet;

ebédre vonatkozóan

- Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, 
lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

; ; - házhozszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig
történhet, lerendelés megelőző munkanap 9.30 óráig történhet;

- uzsonna étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, lerendelés megelőző 
munkanap 9.30 óráig történhet.

3.7 Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a megadott címre a Vállalkozó 
feladata és költsége.

3.8 Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállítójárművel biztosítani, 
illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe 
csomagolni az ételeket.

3.9 Vállalkozónak különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek higiéniájára. A meleg ételek 
szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények 
biztosítása alapkövetelmény.

3.10 Diétás ételeket Vállalkozó köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén Vállalkozó köteles egyszer 
használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az ételeket.

3.11 Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő Intézményi tálalókonyháin történik, 2 példányban 
elkészített ételkísérő lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval (például: szállítólevél, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása 
megtörténik, továbbá mind mennyiségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre 
kerülhetnek. Megrendelő köteles Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosítani. Mennyiségi vagy fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi dokumentáció alapján 
jegyzőkönyv készül a kifogáséit termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fogyaszthatósági kifogás esetében 
Vállalkozó teljesítése hibás teljesítésnek minősül.

3.12 Vállalkozó kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyezteti a szállítások pontos, 
konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra az alábbi időkereten belül kerül sor.

3.13 Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna: 6.15-7.00 óráig
ebéd: 10.00-11.00 óráig



3.14 Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő 72 órával hamarabb értesíti Vállalkozót a szolgáltatást érintő 
eseményekről/döntésekről (pl. rendkívüli iskolai szünet, stb.). A szerződéskötéskor aktuális döntésekről, 
eseményekről Megrendelő a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozót tájékoztatta. Vállalkozó vállalja, hogy 
amennyiben a napi étkeztetési folyamatban váratlan helyzet adódik (pl. vendég diákok érkezése), és emiatt az 
ételadagok száma tekintetében - ésszerű mennyiségben (max. 50 adag/feladatelllátási hely/nap) - többlet igény 
merül fel a Megrendelő részéről és ezt 24 órával a teljesítési igény előtt írásban jelzi a Vállalkozónak, annak 
helyszínre szállítását a kért időpontra biztosítja.

3.15 Megrendelő a szállító edényzetet tiszta állapotban köteles Vállalkozó képviselőjének visszaszolgáltatni. A 
szálíítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodásokért az átadást követően a visszaadásig a 
Megrendelő anyagi felelőséggel tartozik.

3.16 Vállalkozó köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállításáról és szakszerű 
kezeléséről. Vállalkozó köteles az ételmaradékok, ételhulladékok tárolására alkalmas zárható tárolóeszközöket 
biztosítani, és elszállításukról saját költségén gondoskodni. Felek rögzítik, hogy az ételmaradék elszállítását 
naponta kell teljesíteni minden olyan napon, amikor a hőmérséklet eléri a +30°C-ot, egyébként pedig heti három 
alkalommal, a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.

3.17 Jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes joggal felfüggeszteni, 
ha a Vállalkozó neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani a szolgáltatásokat, vagy csak egy részét, 
beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való pótlást is. A Vállalkozó függetlenül attól, hogy ezért nem felelős, 
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl.: a 
főzőkonyha energiaellátásának megszűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben szükség 
szerint egyeztet a Megrendelővel.

3.18 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a Vállalkozó által 
szolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.

3.19 Megrendelő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését Váltakozó képviselőjének 
kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat a Vállalkozó munkafolyamatainak akadályozásával.

3.20 A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét, a teljesítés menetét, az alkalmazott eszközöket, 
az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos - pl. nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, 
ételkészítési, adagolási-tálalási - dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és 
táplálkozás-egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt is ellenőrizheti. Az 
ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. Erről a Vállalkozót 
értesíteni köteles. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják.

3.21 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a szavatossági 
jogok már ekkor érvényesíthetők. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő akár független külső akkreditált 
szervezet bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.

3.22 A Vállalkozó a jelen szerződés 1. mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a Szerződés megkötésének 
időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

A Kbt. 66 § (6) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatban nevesítetten meg nem jelölt alválialkozó(k)at a Kbt 138 
§ (3) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a Vállalkozó, 
továbbá a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
további alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz 3 szerződés teljesítésében. (4. sz. melléklet).

Az alvállalkozó bejelentésekor Vállalkozónak meg kell adnia az alábbi információkat:

alvallalkozó megnevezése (név, székhely, adószám, és adott esetben cégjegyzékszám)

alvállalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobiltelefonszám, adott esetben telefonszám és 
faxszám)

alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személyiek) megnevezése.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelő szerződésben rögzített 
kapcsolattartóját tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésében közölt adatainak változásáról.



A VáHaikűzo jeien szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

3.23 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése 
alapján úgy felel az általa igénybe vett alválialkozók/közreműködők magatartásáért és szerződésszerű 
teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Vállalkozó a szolgáltatást végző alkalmazottai tekintetében a Ptk. 
6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.

3.24 A Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 
valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben külön is felsorolt, az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember 
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette 
az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3.25 Vállalkozó köteles köteles a teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben felsorolt, az alkalmasság igazolásához valamint 
az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakembereket a szerződés teljes időtartama alatt, 
és a személyükben bekövetkező változásról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az alkalmasság igazolásához és 
az értékelésnél figyelembe vett többlettapasztaíatot biztosító személy bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más, ha velük folyamatosan biztosítható legalább ugyanolyan mértékű többlettapasztalat, mint 
amelyet Vállalkozó ajánlatában bemutatott és Megrendelő értékelt. Az Ajánlatban szereplő alkalmasság 
igazolásában és értékeléshez töblettapasztalat biztosításaként bemutatott személy helyett más személy 
teljesítésbe történő bevonásáról Megrendelőt az ajánlatban szereplő formaságokkal azonos módon (szakmai 
önéletrajz stb.) haladéktalanul éresíteni kell.

3.26 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamennyi szolgáltatást köteles képzett és gyakorlati, szakmai 
tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni. A jelen szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő 
alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.

3.27 A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak megszegésével, illetve egyéb károkozó magatartásával a jelen 
szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a károsultnak a Vállalkozó felelősséggel tartozik. A 
felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói kötelezettségre, amely Vállalkozót a jelen szerződés alapján terheli és 
ez alapján a Vállalkozó felel az általa a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek tulajdonában/rendelkezése 
alatt álló dolgokban okozott károkért. A személyek biztonságát, vagy vagyoni értéket veszélyeztető kár 
felmerülése esetén Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és kárelhárítási/kárenyhítési 
kötelezettségének eleget tenni. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abból 
adódóan keletkezett, hogy Vállalkozó nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben, a szakmai szokásoknak 
megfelelően tőle elvárható.

4. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.1 . Fizetési feltételek

4.1.1 A Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő szerződésszerű elvégzéséért 
szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj a Vállalkozó nettó egységárait tartalmazó, jelen szerződés 1. sz. 
melléklete (Ajánlat) alapján kerül a tényleges, szerződésszerű teljesítés alapján meghatározásra. A Vállalkozó a 
nettó egységárait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok figyelembevételével alakította 
ki. A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt 
minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével emelhető. A 
Vállalkozó az áremelésre vonatkozó kérelmét először 2022. április 1. napjáig, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év április 1. napjáig jogosult benyújtani a Megrendelőhöz. A Vállalkozó a Megrendelő 30 
napon belül közölt jóváhagyása esetében érvényesítheti a jelen pontban rögzített áremelést.

4.1.2 Vállalkozó havonta (Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel) jogosult számlát utólag benyújtani. A felek 
megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó tárgyhónapot követően nyújtja be a 1. sz. melléklet alapján kiszámolt 
tényleges összeget tartalmazó számlát. Az elszámolási időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjed. 
A számla elektronikusan is benyújtható. A szabályszerűen elkészített és kézhez vett számlát Megrendelő köteles 
megfizetni banki átutalással annak kézhez vételétől számított 30 (harminc) napon belül (Ptk. 6:130§ (1) szerint). A 
szabályszerű számla melléklete az aláírt teljesítési igazolás.
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A számlát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevére és címére (1081 Budapest, 
Népszínház u, 22) kell kiállítani. A teljesítés igazolásra is ezen szervezet vezetője jogosult. A teljesítésigazolás 
szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kerül kiállításra.

4.1.3 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi el. A szolgáltatási díj 
a szolgáltatás teljes ellenértékét magában foglalja, amelynek megfelelően Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével 
összefüggésben e szerződés alapján semmilyen díj, ellenérték és/vagy költség megtérítésére nem tarthat igényt.

4.2 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.2.1 Késedelmi kötbér:

A Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3.16. pontja szerinti szállítási időpontokhoz képest 60 percnél nagyobb 
késedelembe esik, akkor Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A 
késedelmi kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 25 %-a szorozva a késedelmesen szállított adagok 
számával.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles

a.) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában 
előírt - átadási időpontját követő 60. perctől,

b.) a felsős és középiskolában ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában előírt
átadási időpontját követő 120. perctől,

helyettesítő hideg éleimet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti energiatartalmát 
biztosítva egy-egy főre, a Rendeletben feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén, a Vállalkozót terhelő késedelmi 
kötbér fizetési kötelezettsége mellett, a Megrendelő jogosult, különösen ha a szolgáltatás elmaradás az intézmény 
ellátottjainak egészségét, testi épségét veszélyezteti, a Vállalkozó terhére és kötelezettségére saját maga 
gondoskodni a késedelemben érintett ellátottak élelmezéséről.

A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem napja.

4.2.2 Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik fél az előírásoknak és a 
szerződésben foglaltaknak nem megfelelőnek ítéli meg az ételt, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére 
kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. A kötbér megfizetése nem zárja ki Megrendelő 
szavatossági igényének érvényesítését.

Amennyiben Vállalkozó nem a megrendelt mennyiségben szállítja az ételeket, és a mennyiségi hibát a jelzéstől 
számított 1 órán belül nem javítja, akkor hibás teljesítési kötbér fizetésére válik kötelezetté. A kötbér alkalmanként 
fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 25 %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával.

A kötbér a fenti (ételt alkalmatlanná minősítő) megállapítás, illetve a kifogás közlésével válik esedékessé.

4.2.3 Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben Vállalkozó önhibájából nem teljesíti szerződéses kötelezettségét, akkor meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A kötbér alkalmanként fizetendő. A meghiúsulási kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával.

A meghiúsulási kötbér a teljesítés elmaradásának napján válik esedékessé.

Megrendelő a kötbér, illetve kártérítésre irányuló fizetési igényét a Vállalkozóval szemben fizetési felszólítás 
alapján érvényesíti (30 napos fizetési határidővel). Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 
munkanapon belül a Vállalkozó magát ki nem menti (bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott érdemi 
nyilatkozattal), akkor a megrendelői követelés elismertnek - és a Kbt. 135.§ (6) bekezdésben rögzített feltételek 
bekövetkezése esetén- beszámíthatónak minősül.

5. Vegyes rendelkezések



5.1 A Kbt 136. § -ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy

a.) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b.) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti.

Az 5.1. pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülnek küiön-külön is.

5.2 A Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi adottsága, valamint a 
jövőben esetlegesen kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet fennállása alatt, a szerződés teljesítése során az 
átlagosnál nagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk.

5.3 A Felek egyetértenek abban, hogy a gyermek közétkeztetési szolgáltatás kiemelt jelentőségű, annak hibás vagy 
késedelmes teljesítése, az ellátottak közvetlen testi épségét, egészségét veszélyeztetheti. Vállalkozó 
kötelezettséget vállai arra, hogy a feladatellátás teljesítéséről, az esetleges nehézségekről, a szerződés aláírását 
követően kétheti rendszerességgel Megrendelőnek írásban beszámol.

5.4 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, 
értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat, a közérdekű adatok 
nyilvánosságának biztosítását, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény előírásait betartva, kezelik üzleti titokként.

5.5 A Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem használhatja fel és nem adhatja tovább harmadik személynek. A Vállalkozó a Megrendelő részére 
teljesítendő szolgáltatásokról harmadik személynek - a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül - 
tájékoztatást nem adhat, adatot nem szolgáltathat.

5.6 A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat/közreműködoket 
titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra 
jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, 
illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek 
nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő , akár annak bármely szervezeti egysége, intézménye hivatali, üzleti 
vagy egyéb titkait sértené.

5.7 A jelen szerződésben foglaltaknak a Vállalkozó alkalmazottaival és alvállalkozóival/közreműködőkkel történő 
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A 
fentiek megsértéséből eredő hátrányok elhárításához és kiküszöböléséhez szükséges költségek, illetve a fentiek 
megsértése folytán okozott károk a Vállalkozót terhelik.

5.8 A jelen szerződés kizárólag írásban, a Kbt.-vei összhangban módosítható.

5.9 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) 1. pontja alapján Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a változásokat a Megrendelőnek bejelenteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

5.10 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződés fennállása alatta közétkeztetési szolgáltatás teljes 
egészére kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik.

5.11 A felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a területileg illetékes 
bíróság kizárólagosságát kötik ki.

5.12 Jelen szerződés értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást fogadják el:

- az előzményi közbeszerzési eljárás során Megrendelő által kibocsátott közbeszerzési dokumentumok

- Vállalkozó nyertes ajánlata

Szerződés teljesítése során felek által tett érvényes jognyilatkozatok.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési jogszabályok, és másodsorban a 
Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akarat ukkal mindenben megegyezőt..... példányban a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá.



Budapest, 20/17^. hónap nap Budapest, 2021; '... hónap... nap

Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
\ * Önkormányzat/
\. /= Megrendeli) 

^^UtásBetében

Pikó András polgármester

IV.... "À
EUREST Étteremüzemeltető Kft. ,. ■

Vállalkozó Z / x

1.

Mellékletek:

dr. Melegh 
aljegyz

Fedezete:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Jogi sz

képviseletében
Nyerges János Ernő ügyvezető

Étteremuzemeltetíi Kft.
H-l 117 Budapest, 

Fi IrinyiJ “■ B ép. surest Adószám: 10794359-2-44
Igazgatóság

2.

gazdasági vezető

ellenjegyzet

3.

4.

Vállalkozó ajánlata

Közbeszerzési Dokumentumok (benne Megrendelő intézményeinek listája)

Az alkalmasság igazolásához valamint az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakemberek 

Nyilatkozat alvállalkozókról
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A pályázó minden évben egyszer kérhet árkorrekciót, melynek nagysága a KSH tárgyév júliusi 

inflációs mértékét nem haladhatja meg,
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MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására (2. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseli: Pikó András polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről az

EUREST Étteremüzemeltető Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em.
Adószám: 10794359-2-44
Statisztikai számjele: 10794359-5629-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-169156
Bankszámla száma: 11704007-20223571-00000000
Képviseli: Nyerges János Ernő ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt .81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 2. részben.
Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án szolgáltatási szerződés 
(továbbiakban: szerződés) került aláírásra.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szerződés nettó egységárakat tartalmazó 1. sz. 
mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett, 2022. 
június 1-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosítás 
mellékletében foglaltak szerint módosítják közős megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szerződés eredeti ellenértéke (nettó 148 911 157 Ft) 163 620 756 Ft-ra 
emelkedik.



Felek egybehangzóan megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 
ellenértékének növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és nem éri el az eredeti szerződés értékének 
10%-át sem. Felek megállapítják egyúttal, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

3 ./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő
testületének 146/2022. (V.26.) számú határozata alapján.

Pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022 
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Melléklet: ártáblázat

ISKOLA alsó 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 112 295 94,51 10 613 000 163,75 18 388 306
Ebéd 135 790 269,26 36 562 815 440,70 59 842 653

Uzsonna 112 295 94,51 10 613 000 163,75 18 388 306
Tízórai sertés-diétás 2 960 118,69 351 322 186,83 553 017
Ebéd sertés-diétás 3 330 336,29 l 119 846 529,72 1 763 968
Uzsonna sertés

diétás
2 960 118,69 351 322 192,33 569 297

ISKOLA felső 
tagozat

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 57 535 94,51 5 437 633 163,75 9 421 356
Ebéd 90 465 295,63 26 744 168 480,26 43 446 721

Uzsonna 57 535 94,51 5 437 633 163,75 9 421 356
Tízórai sertés-diétás 1 480 118,69 175 661 186,83 276 508
Ebéd sertés-diétás 1 850 369,26 683 131 581,37 1 075 535
Uzsonna sertés

diétás
1 480 118,69 175 661 192,33 284 648

Általános iskola felnőtt 
dolgozói ebéd

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd 370 348,38 128 901 511,04 189 085

Összesített eladási ár (nettó Ft): 163 620 756 Ft

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.



b.Æ.
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. rész

Intézményi gyermekétkeztetési  feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben 
közétkeztetési feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint megrendelő (továbbiakban a 
„Megrendelő")

másrészről az

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
Törzskönyvi azonosító szám: 735715
Bankszámla száma:
Képviseletében aláír:

11784009-15508009
Pikó András polgármester

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft., mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó")
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma:
Képviseletében aláír:

12020407-01503820-00100006
Csézli András Bence ügyvezető

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást kezdeményezett az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Kbt. 81. § 
alapján 3 részajánlati körben EKR001130O92020 számon. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (111.18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének 1. részben.

1. Szerződés tárgya

1.1 A Szerződés tárgya Megrendelő ellátási kötelezettségébe tartozó intézményekben, az l.részben: óvoda 12 
különböző feladatellátási helyen csoportos tálalóedényben (azaz az 2. mellékletben felsorolt, Megrendelő 
fenntartásában vagy működtetésében lévő, az elnyert rész szerinti óvodák, a továbbiakban együtt: Intézmények) az 
adott részben meghatározott, eltérő korcsoportoknak (óvodások, alkalmazottak) közétkeztetés biztosítása a 
Vállalkozó által üzemeltetett főzőkonyháról kiszállított módon jelen szerződés 3. pontjában foglalt részletszabályok 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Felek jelen szerződés szövegezése során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban Rendelet) 2. §-a szerint használja a fogalmakat, a szerződés 
aláírásának napján hatályos szöveg szerint.

Felek rögzítik, hogy a Rendelet érdemi módosulását illetve hatályon kívül helyezését és új, azonos tárgyú rendelet 
hatályba lépését olyan Felek által előre nem látható körülménynek tekintik, amely adott esetben alapot adhat a 
Kbt. 141. §(4) c) ca) alpontjának alkalmazásával történő szerződésmódosításra.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az ajánlati dokumentációban feltüntetett adagszámokon 
felül részenként és éves átlagban további 15%-nak megfelelő adagot megrendelni a megrendeléskor érvényes áron 
(opció).

1,2 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja a szolgáltatás szerződés- és jogszabályszerű teljesítését, 
jelen szerződés teljes teljesítési időszaka alatt.

1.3 Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és élelmiszeranyag szükségleteire 
tekintettel, az egyes korcsoportok szükségleteit és étkezési sajátosságait figyelembe véve, a közétkeztetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok és ajánlások alapján köteles eljárni, különös tekintettel a Rendeletre.



1.4 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a főzőkonyhája működtetéséhez szükséges teljeskörű 
hatósági engedélyeket beszerezte, majd gondoskodik ezek folyamatos biztosításáról, megújításáról.

1.5 Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. Szerződés hatálya és megszűnése

2.1 A Szerződés annak mindét fél általi aláírásával lép hatályba és a hatálybalépésétől számított 24 hónap határozott 
időre szól. A szerződés a Felek közös megegyezésével további 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben Vállalkozó 
a Szerződést szerződésszerűen teljesítette, és erről Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott.

Felek erről 6 hónappal a szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

2.2 A Szerződés megszűnik

a.) határozott idő lejártával,

b.) rendes felmondással,

c.) rendkívüli felmondással.

2.3 Jelen szerződést rendes felmondással, 120 napos határidővel bármelyik fél jogosult felmondani.

2.4 Jelen szerződést bármelyik Fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a másik fél a jelen 
szerződésben vállait valamely (különösen fizetési, illetve szolgáltatási) kötelezettségét ismételten, súlyosan 
megszegi és azt az írásban történt felszólítást követő 15 napon belül sem teljesíti, illetve orvosolja.

2.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megrendelő vagy Vállalkozó fizetésképtelenné válik;

Vállalkozóval szemben jogerős bírósági határozat alapján csőd, felszámolási, vagy végelszámolási 
eljárás indul,

Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti szolgáltatási kötelezettségét, illetve a szolgáltatás 
súlyosan sérti az élelmiszerbiztonsági előírásokat;

Amennyiben Vállalkozó képviselője és a Megrendelő által kijelölt személyek egyhangúan étkezésre 
alkalmatlannak tartják az ételt (mely tényt jegyzőkönyvben rögzítenek),

Vállalkozó részenként számítva egy hónapon belül legalább három esetben bármely feladatellátást 
helyre vonatkozóan 4.2.1 szerinti késedelembe esik.

Amennyiben szakhatóság a Vállalkozó főzőkonyhájának működésével kapcsolatosan korlátozó vagy 
felfüggesztő határozatot hoz.

2.6 A szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése esetén felek úgy kötelesek eljárni, hogy az a 
Megrendelő élelmezési rendszerének működését ne veszélyeztesse, az élelmezést folyamatosan lehessen 
biztosítani.

3. Szolgáltatások (Gyermek-, diák-, szociális- és alkalmazotti étkeztetés}, Felek jogai és kötelezettségei

3.1 vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori sajátosságoknak 
megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.

3.2 Vállalkozó az 1. részben, napi háromszori étkezést biztosít az óvodások és óvodai alkalmazottak részére, az 
iparági sztenderdnek, és jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó ajánlásoknak (pl. ÁNTSZ, NÉBIH, EMMI) 
megfelelően a Közbeszerzési Dokumentumok 4. fejezetében részletezettek szerint.

Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény 
esetén törekszik arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő intézményeinek telephelyeire az intézmények 
igénye szerint melegen és csoportos kiszerelésben, vagy úgynevezett sokkolásos technológiával lehűtött, 
élelmiszeripari tárolásra alkalmas, mikrohullámú sütőben melegíthető, higiénikus, egyszer használatos, zárt, 
fóliával ellátott műanyag tálban adagonként tálalva szállítsa, vagy ezzel egyenértékű technológiát alkalmazzon.

3.3 Vállalkozó igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás gyermekek esetében az 
alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a speciális diétaigény esetén pedig, egyeztetést 
követően a Vállalkozó igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani 
tudja, vállalkozónak minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának 



megfelelő diétás étrendet keli biztosítani. A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható 
fel, amely az adott diétás célra alkalmas.

3.4 Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet, 
a számított váitozatossági mutató feltüntetésével, két héttel a tárgyhónapot megelőzően megküldi 
Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás megkezdésekor Vállalkozó haladéktalanul küldi meg. Megrendelő a 
tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az 
étlaptervezetet a Vállalkozónak, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll 
rendelkezésére.

Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 munkanappal előbb kell 
átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Vállalkozó a Megrendelő 
észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a teljesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik 
észrevétel, az étlapot elfogadottnak kell tekinteni.

Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel történő egyeztetés és 
annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdekében, hogy Megrendelő véleménye is 
figyelembevételre kerüljön. Amennyiben az étlapban változás következik be, arról Vállalkozó a Megrendelőt 
tájékoztatja a változást követően azonnal, de legkésőbb a kiszállítás előtt 12 órával. A Megrendelő gondoskodik 
arról, hogy a módosított étlap kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen.

3.5 Vállalkozó köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik leves, összeállítani. 
Felek rögzítik, hogy az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.

3.6 Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.

A Megrendelő jogosult írásban a megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok szerint:

tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása és lerendelés tárgynapot megelőző munkanap 9 
óráig történhet;

ebédre vonatkozóan

- Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, 
lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

- házhozszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig 
történhet, lerendelés megelőző munkanap 9.30 óráig történhet;

uzsonna étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, lerendelés megelőző 
munkanap 9.30 óráig történhet.

3.7 Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe a Vállalkozó feladata és költsége.

3.8 Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállítójárművet biztosítani, 
illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe 
csomagolni az ételeket,

3.9 Vállalkozónak különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek higiéniájára. A meleg ételek 
szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények 
biztosítása alapkövetelmény.

3.10 Diétás ételeket Vállalkozó köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén Vállalkozó köteles egyszer 
használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az ételeket.

3.11 Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő intézményi tálalókonyháin történik, 2 példányban 
elkészített ételkísérő lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval (például: szállítólevél, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása 
megtörténik, továbbá mind mennyiségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre 
kerülhetnek. Megrendelő köteles Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosítani. Mennyiségi vagy fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi dokumentáció alapján 
jegyzőkönyv készül a kifogásolt termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fogyaszthatósági kifogás esetében 
Vállalkozó teljesítése hibás teljesítésnek minősül.

3.12 Vállalkozó kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyezteti a szállítások pontos, 
konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra az alábbi időkereten belül kerül sor.

3.13 Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna: 6.15-7.00 óráig
ebéd: 10.00-11.00 óráig
vacsora: ebéddel egy időben



3.14 Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő 72 órával hamarabb értesíti Vállalkozót a szolgáltatást érintő 
eseményekről/döntésekről (pl. rendkívüli óvodai szünet, stb.). A szerződéskötéskor aktuális döntésekről, 
eseményekről Megrendelő a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozót tájékoztatta. Vállalkozó vállalja, hogy 
amennyiben a napi étkeztetési folyamatban váratlan helyzet adódik (pl. vendég diákok érkezése), és emiatt az 
ételadagok száma tekintetében - ésszerű mennyiségben (max. 50 adag/feladatelllátási hely/nap) - többlet igény 
merül fel a Megrendelő részéről és ezt 24 órával a teljesítési igény előtt írásban jelzi a Vállalkozónak, annak 
helyszínreszállítását a kért időpontra biztosítja.

3.15 Megrendelő a szállító edényzetet tiszta állapotban köteles Vállalkozó képviselőjének visszaszolgáltatni. A 
szállítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodásokért az átadást követően a visszaadásig a 
Megrendelő anyagi felelőséggel tartozik.

3.16 Vállalkozó köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállításáról és szakszerű 
kezeléséről. Vállalkozó köteles az ételmaradékok, ételhulladékok tárolására alkalmas zárható tárolóeszközöket 
biztosítani, és elszállításukról saját költségén gondoskodni. Felek rögzítik, hogy az ételmaradék elszállítását 
naponta keli teljesíteni minden olyan napon, amikor a hőmérséklet eléri a +30°C-ot, egyébként pedig heti három 
alkalommal, a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.

3.17 Jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes joggal felfüggeszteni, 
ha a Vállalkozó neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani a szolgáltatásokat, vagy csak egy részét, 
beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való pótlást is. A Vállalkozó függetlenül attól, hogy ezért nem felelős, 
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl.: a 
főzőkonyha energiaellátásának megszűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben szükség 
szerint egyeztet a Megrendelővel.

3.18 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a Vállalkozó által 
szolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.

3.19 Megrendelő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését Vállakozó képviselőjének 
kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat a Vállalkozó munkafolyamatainak akadályozásával.

3.20 A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét, a teljesítés menetét, az alkalmazott eszközöket, 
az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos - pl. nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezést 
ételkészítési, adagolási-tálalási - dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és 
táplálkozás-egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt is ellenőrizheti. Az 
ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. Erről a Vállalkozót 
értesíteni köteles. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják.

3.21 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a szavatossági 
jogok már ekkor érvényesíthetők. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő akár független külső akkreditált 
szervezet bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.

3.22 A Vállalkozó a jelen szerződés 1. mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a Szerződés megkötésének 
időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

3.23 A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatban nevesítetten meg nem jelölt alvállalkozó(k)at a Kbt. 138. 
§ (3) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a Vállalkozó, 
továbbá a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
további alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (4. sz. melléklet).

3.24 Az alvállalkozó bejelentésekor Vállalkozónak meg kell adnia az alábbi információkat:
alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám, és adott esetben cégjegyzékszám)

alvállalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobílteíefonszám, adott esetben telefonszárn és 
faxszám)

alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személyiek) megnevezése.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelő szerződésben rögzített 
kapcsolattartóját tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésében közölt adatainak változásáról.



A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. •

3.25 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése 
alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók/közreműködők magatartásáért és szerződésszerű 
teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Vállalkozó a szolgáltatást végző alkalmazottai tekintetében a Ptk. 
6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.

3.26 A Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 
valamint a 65. § (9} bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben külön is felsorolt, az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember 
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette 
az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3.27 Vállalkozó köteles köteles a teljesítésbe bevonni a 3.' mellékletben felsorolt, az alkalmasság igazolásához valamint 
az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakembereket a szerződés teljes időtartama alatt, 
és a személyükben bekövetkező változásról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az alkalmasság igazolásához és 
az értékelésnél figyelembe vett többlettapasztalatot biztosító személy bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más, ha velük folyamatosan biztosítható legalább ugyanolyan mértékű többlettapasztalat, mint 
amelyet Vállalkozó ajánlatában bemutatott és Megrendelő értékelt. Az Ajánlatban szereplő alkalmasság 
igazolásában és értékeléshez töblettapasztalat biztosításaként bemutatott személy helyett más személy 
teljesítésbe történő bevonásáról Megrendelőt az ajánlatban szereplő formaságokkal azonos módon (szakmai 
önéletrajz stb.) haladéktalanul éresíteni kell.

3.28 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamennyi szolgáltatást köteles képzett és gyakorlati, szakmai 
tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni. A jelen szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő 
alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.

3.29 A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak megszegésével, illetve egyéb károkozó magatartásával a jelen 
szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a károsultnak a Vállalkozó felelősséggel tartozik. A 
felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói kötelezettségre, amely Vállalkozót a jelen szerződés alapján terheli és 
ez alapján a Vállalkozó felel az általa a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek tulajdonában/rendelkezése 
alatt álló dolgokban okozott károkért. A személyek biztonságát, vagy vagyoni értéket veszélyeztető kár 
felmerülése esetén Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és kárelhárítási/kárenyhítési 
kötelezettségének eleget tenni. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abbói 
adódóan keletkezett, hogy Vállalkozó nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben, a szakmai szokásoknak 
megfelelően tőle elvárható.

4. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek .

4.1 . Fizetési feltételek

4.1.1 A Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő szerződésszerű elvégzéséért 
szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj a Vállalkozó nettó egységárait tartalmazó, jelen szerződés 1. sz. 
melléklete (Ajánlat) alapján kerül a tényleges, szerződésszerű teljesítés alapján meghatározásra. A Vállalkozó a 
nettó egységárait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok figyelembevételével alakította 
ki. A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt 
minden év július 1. napjától a KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindéx mértékével emelhető. A 
Vállalkozó az áremelésre vonatkozó kérelmét először 2022. április 1. napjáig, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év április 1. napjáig jogosult benyújtani a Megrendelőhöz. A Vállalkozó a Megrendelő 30 
napon belül közölt jóváhagyása esetében érvényesítheti a jelen pontban rögzített áremelést.

4.1.2 Vállalkozó havonta (Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel) jogosult számlát utólag benyújtani. A felek 
megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó tárgyhónapot követően nyújtja be a 1. sz. melléklet alapján kiszámolt 
tényleges összeget tartalmazó számlát. Az elszámolási Időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjed. 
A számla elektronikusan is benyújtható. A szabályszerűen elkészített és kézhez vett számlát Megrendelő köteles 
megfizetni banki átutalással annak kézhez vételétől számított 30 (harminc) napon belül (Ptk. 6:130§ (1) szerint). A 
szabályszerű számla melléklete az aláírt teljesítési igazolás.



A számlát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevére és címére (1081 Budapest, 
Népszínház u, 22) keli kiállítani. A teljesítés igazolásra is ezen szervezet vezetője jogosult. A teljesítésigazolás 
szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kerül kiállításra.

4.1.3 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi el. A szolgáltatási díj 
a szolgáltatás teljes ellenértékét magában foglalja, amelynek megfelelően Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével 
összefüggésben e szerződés alapján semmilyen díj, ellenérték és/vagy költség megtérítésére nem tarthat igényt.

4.2 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.2.1 Késedelmi kötbér:

A Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3.16. pontja szerinti szállítási időpontokhoz képest 60 percnél nagyobb 
késedelembe esik, akkor Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A 
késedelmi kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 25 %-a szorozva a késedelmesen szállított adagok 
számával.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles

a.) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában 
előírt - átadási időpontját követő 60. perctől,

b.) a felsős és középiskolában ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában előírt
átadási időpontját követő 120. perctől,

helyettesítő hideg élelmet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti energiatartalmát 
biztosítva egy-egy főre, a Rendeletben feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén, a Vállalkozót terhelő késedelmi 
kötbér fizetési kötelezettsége mellett, a Megrendelő jogosult, különösen ha a szolgáltatás elmaradás az intézmény 
ellátottjainak egészségét, testi épségét veszélyezteti, a Vállalkozó terhére és kötelezettségére saját maga 
gondoskodni a késedelemben érintett ellátottak élelmezéséről.

A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem napja.

4.2.2 Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik fél az előírásoknak és a 
szerződésben foglaltaknak nem megfelelőnek ítéli meg az ételt, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére 
kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. A kötbér megfizetése nem zárja ki Megrendelő 
szavatossági igényének érvényesítését.

Amennyiben Vállalkozó nem a megrendelt mennyiségben szállítja az ételeket, és a mennyiségi hibát a jelzéstől 
számított 1 órán belül nem javítja, akkor hibás teljesítési kötbér fizetésére válik kötelezetté. A kötbér alkalmanként 
fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 25 %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával.

A kötbér a fenti (ételt alkalmatlanná minősítő} megállapítás, illetve a kifogás közlésével válik esedékessé.

4.2.3 Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben Vállalkozó önhibájából nem teljesíti szerződéses kötelezettségét, akkor meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A kötbér alkalmanként fizetendő. A meghiúsulási kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával.

A meghiúsulási kötbér a teljesítés elmaradásának napján válik esedékessé.

Megrendelő a kötbér, illetve kártérítésre irányuló fizetési igényét a Vállalkozóval szemben fizetési felszólítás 
alapján érvényesíti (30 napos fizetési határidővel). Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 
munkanapon belül a Vállalkozó magát ki nem menti (bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott érdemi 
nyilatkozattal), akkor a megrendelői követelés elismertnek - és a Kbt. 135.§ (6) bekezdésben rögzített feltételek 
bekövetkezése esetén- beszámíthatónak minősül.

5- Vegyes rendelkezések

áS



54 A Kbt. 136. § -ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy

a.) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel; és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b.) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti.

Az 5.1. pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülnek külön-külön is.

5.2 A Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi adottsága, valamint a 
jövőben esetlegesen kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet fennállása alatt, a szerződés teljesítése során az 
átlagosnál nagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk.

5.3 A Felek egyetértenek abban, hogy a gyermek közétkeztetési szolgáltatás kiemelt jelentőségű, annak hibás vagy 
késedelmes teljesítése, az ellátottak közvetlen testi épségét, egészségét veszélyeztetheti. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátás teljesítéséről, az esetleges nehézségekről, a szerződés aláírását 
követően kétheti rendszerességgel Megrendelőnek írásban beszámol.

5.4 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, 
értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat, a közérdekű adatok 
nyilvánosságának biztosítását, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXH. törvény előírásait betartva, kezelik üzleti titokként.

5.5 A Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem használhatja fel és nem adhatja tovább harmadik személynek. A Vállalkozó a Megrendelő részére 
teljesítendő szolgáltatásokról harmadik személynek - a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül - 
tájékoztatást nem adhat, adatot nem szolgáltathat.

5.6 A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat/közreműködőket 
titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra 
jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, 
illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek 
nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő, akár annak bármely szervezeti egysége, intézménye hivatali, üzleti 
vagy egyéb titkait sértené.

5.7 A jelen szerződésben foglaltaknak a Vállalkozó alkalmazottaival és alvállalkozóival/közreműködőkkel történő 
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A 
fentiek megsértéséből eredő hátrányok elhárításához és kiküszöböléséhez szükséges költségek, illetve a fentiek 
megsértése folytán okozott károk a Vállalkozót terhelik.

5.8 A jelen szerződés kizárólag írásban, a Kbt.-vel összhangban módosítható.

5.9 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) 1. pontja alapján Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a változásokat a Megrendelőnek bejelenteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

5.10 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a közétkeztetési szolgáltatás teljes 
egészére kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik.

5.11 A felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a területileg illetékes 
bíróság kizárólagosságát kötik ki.

5.12 Jelen szerződés értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást fogadják el:

- az előzményi közbeszerzési eljárás során Megrendelő által kibocsátott közbeszerzési dokumentumok

Vállalkozó nyertes ajánlata

Szerződés teljesítése során felek által tett érvényes jognyilatkozatok.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési jogszabályok, és másodsorban a 
Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt....példányban a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá.



Budapest, hónap...... nap

Budapest FőváAás^yi. Kerület Józsefvárosi 

• Önkormányzat

ZZ ^119 Pétéi, Mátyás király tér 7.
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3. Az alkalmasság igazolásához valamint az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakemberek

4. Nyilatkozat alvállalkozókról



1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata



Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: FoodHost Catering Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

AJÁNLAT

„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a 

közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben”

1. részajánlat

Catering Kft, t Mátyás fcíríytér 7.
Adószám:2385499^2-13

„ , . 13-09-155042
Bank; 12020407-01503820-00100006

Pécel, 2020. december 11



1/A. számú melléklet

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN

Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1/A. sz. 
melléklet)
Felolvasólap a Kbt 66. § (6) bekezdés alapján - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével
Kitöltött ártáblázat - kereskedelmi ajánlat, részenként (önálló falban 
kerül csatolásra: ....xfsx) 1L

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével —
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján- EKR rendszerben 
létrehozott áríáp kitöltésével -—

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó 
gazdasági szereplőről - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésévé!
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IC AZOLÁSOK

ajánlattevő esetében - Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével ——

Kbt, 65,§ (7) bekezdés szerinti szervezet esetében - Egységes európai 
közbeszerzési dokumentum EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, ügy kérjük, nemleges tartalmú váítozásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. §1 - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével

—----

AZ ajánlati felhívásban előirt egyéb nyilatkozatok igazolások
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
(adott esetben)

s

Aláírás igazolása: Amennyiben a ajánlatban benyújtott dokumentumot 
nem olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a 
képviseletre, úgy a képviseletre jogosult személytől számlázó, az adott 
eljárásban képviseleti jogosultságot biztosító (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatban 
benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírást 
címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi 
dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, illetve 
bármely egyéb az ajánlattevő áltál csatolt iratot. Foodi őst Catering Kft.

.............. "" *M3.^LL-i,Mary83*ir.äiyUr7
r> Adószám: 23854936-2-13
/ Cég).: 13-09-155042

Bank; 12020407-01503820-00100005

44^



Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról *- EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével

—
Szakmai önéletrajz _ & _
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása >__
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi intézkedési 
tervét megismerte 2>a

FoodHost Catering Kft.
2119 Pécel Mátyás király tér 7, 

Adószám: 23854996-2-13 
Cégj.: 13-09-155042

Sank: 12Û20407-O150382O-001OQ006



Ár
tá

bl
áz

at
 

1 
sz

. m
el

lé
kl

et

El
ad

ás
i á

r 
ös

sz
es

en

ó 
S 

SÖ 
§ 
co 81

23
28

00
 1

§ 

00 
@ 

05 
rM

s 

CM 
g 

m 
vH

i 

10 co 
Cl 
m

8 

-CM- 
ta 
er» 

»-<

§s ! 
Jn 
§

»V 

£

g, 
4t 
3 
'S •a 
§ 
1 
o

El
ad

ás
i á

r 
(n

et
tó

 F
t/ 

ad
ag

)

s CM 
ÁO 
m

<5> cn
§ 3

00 
s

N
ye

rs
an

ya
g n

or
m

a

§ 

m 
00 
«fr 
un

í 

<N 
00 
ffi 
$

t 

§ 

Ä

§ 

w 
irt 
í<

§ 

co 
U2 
w 
tH

i 8 

a» 
en
3

N
ye

rs
an

ya
g-

no
rm

a 
(n

et
tó

 F
t/ 

ad
ag

)

g u> 
3 0» 

M2
\o 
co

m 
$ CD 

00
CM 
r* 
cn

£ 

'S
a 

cm

§ 

< 
CM 
CM

§

CM 
CM

§ 

co 
CO

1 

00

o 
8 

00

f

j

Ï 

:§ s 

M

«
I

2

i 

« 
í

3

T3 

« 

t 

i 

© Cß 

2 
Ï

i 

XJ 
t 

« 
cn 
•ü

Ä 
’P 

â 
í 

í 

8 

33

1 

T5
1 

1

*s 

S 

»U 
T3
M
1

$ 

Q </> 
1

s

’S

<> 
3 

I 

á 

JS' 
15 
Ö4

m

'S»
<4> 
ti
•a> 
e 
w 

<?

c

D 
s 
Î 

«2 

X 
12 

ra 
& 
$ 
& 
<s 
c

V 
c
>• 
<u 
Ê 

ÿ 

1 

I 

*rt> 
í

§ 

M 
Si 
0> 
G

ü 
ÖO 

MU 
£ 
ig

75 
5g
« 

MO

MŐ 
K
JA 

MD
<A 

22 
a 
n 
E 
o V) 
V 
(0 
Ï 

.2
> BŐ c

4» «M
0 
<1>

s re 
E

•o ro
reg CO

Ê
<?

X 
u 
<0

♦3
-X

MO ra
-C

re 
C

MO g m3
Q. QJ 

C
5

D
át

um
: P

éc
el

, 2
02

0.
 d

ec
em

be
r 1

1.
 

Pá
ly

áz
ó 

al
áí

rá
sa



MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetésifeladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben

közétkeztetési  feladatok ellátására (L rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.,
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL1ÍI. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett ,,az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása" tárgyában a Kbt. 81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) került aláírásra.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szerződés nettó egységárakat tartalmazó 1. sz. 
mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett, 2022. 
április l-jei hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosítás 
mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.

A módosítás nyomán a szerződés eredeti ellenértéke (nettó 145 317 920 Ft) nettó 159 703 504 Ft-ra 
emelkedik.

Felek egybehangzóan megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés

1



ellenértékének növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és nem éri el az eredeti szerződés értékének 
10%-át sem. Felek megállapítják egyúttal, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő
testületének .tó/2022. (if.?)’számú határozata alapján.

Budapest, 2022;....... hónap.......... nap

77 \
Megrendelő j \

Budapest Főváros Wl. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat; - „ /
képviseletében _ j /

Pikó András pblgánnestg-J/
202/ Mii

Jogi szempontból eljçnjegyzem:

Bud^pesX^2..............17 \...........

...1.7771....... £2
dr. Saj^lía ' //

Pénzügyileg ellenjegyzőm: Budapest, 2022...... 71:.

Hőrich Szilvia \
gazdasági vezetö|

s O ÿ

y-V * 7

Budapest, 2022.^ hónap 7 nap

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében A7
Csézli András Bence ügyvezető ^^7

31

8^.- 12o7H 7J9'1550ií2

2



Melléklet a megállapodáshoz: ártáblázat

ÓVODA adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Tízórai 224 400 75,83 17016252 139,57 31 319 508
Ebéd 224 400 215,40 48 335 760 397,84 89 275 296
Uzsonna 224 400 75,83 17 016 252 139,57 31 319 508
Tízórai sertés mentes diétás 
és egyéb diétás

8 800 94,51 831 688 174,74 1 537 712

Ebéd sertés mentes diétás és 
egyéb diétás

8 800 269,26 2 369 488 497,85 4 381 080

Uzsonna sertés mentes 
diétás és egyéb diétás

8 800 94,51 831 688 174,74 1 537 712

Felnőtt dolgozói ebéd 440 408,83 179 885 756,11 332 688
összesített eladási ár (nettó 
Ft)

159 703 504

Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS .

3.rész

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben 
közétkeztetési feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi önkormányzat, mint megrendelő (továbbiakban a 
„Megrendelő")

másrészről az

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
Törzskönyvi azonosító szám: 735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András polgármester

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft., mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó")
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzékszám:

23854996-2-13 
23854996-7022-113-13
13-09-155042

Bankszámla száma:
Képviseletében aláír:

12020407-01503820-00100006
Csézli András Bence ügyvezető

a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

Preambulum

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást kezdeményezett az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint 
az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Kbt. 81. § 
alapján 3 részajánlati körben EKR001130092020 számon. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (111.18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének a 3. részben.

1. Szerződés tárgya

1.1 A Szerződés tárgya Megrendelő ellátási kötelezettségébe tartozó intézményekben, a 3. részben: Szünidei 
gyermekétkeztetés csoportos tálalóedényben, szociális étkeztetés előre csomagolva (dobozolt, sokkolt), részben 
házhozszáilítva, illetve csoportos tálaláedényben, és a Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva 
(dobozolt, sokkolt) (azaz az 2. mellékletben felsorolt, Megrendelő fenntartásában vagy működtetésében lévő, az 
elnyert rész szerinti óvodák, általános és középiskolák, valamint szociális intézmények, a továbbiakban együtt: 
Intézmények) az adott részben meghatározott, eltérő korcsoportoknak (óvodások, iskolai tanulók, alkalmazottak, 
valamint szociális ellátottak) közétkeztetés biztosítása a Vállalkozó által üzemeltetett főzőkonyháról kiszállított 
módon jelen szerződés 3. pontjában foglalt részletszabályok és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 
szerint.

Felek jelen szerződés szövegezése során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban Rendelet) 2. §-a szerint használja a fogalmakat, a szerződés 
aláírásának napján hatályos szöveg szerint.

Felek rögzítik, hogy a Rendelet érdemi módosulását illetve hatályon kívül helyezését és új, azonos tárgyú rendlet 
hatályba lépését olyan Felek által előre nem látható körülménynek tekintik, amely adott esetben alapot adhat a 
Kbt. 141. § (4) c)ca) alpontjának alkalmazásával történő szerződésmódosításra.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az ajánlati dokumentációban feltüntetett adagszámokon 
felül részenként és éves átlagban további 15%-nak megfelelő adagot megrendelni a megrendeléskor érvényes áron 
(opció).

1.2 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja a szolgáltatás szerződés- és jogszabályszerű teljesítését, 
jelen szerződés teljes teljesítési időszaka alatt.



1.3 Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és élelmiszeranyag szükségleteire 
tekintettel, az egyes korcsoportok szükségleteit és étkezési sajátosságait figyelembe véve, a közétkeztetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok és ajánlások alapján köteles eljárni, különös tekintettel a Rendeletre.

1.4 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a főzőkonyhája működtetéséhez szükséges teljesköríi 
hatósági engedélyeket beszerezte, majd gondoskodik ezek folyamatos biztosításáról, megújításáról.

1.5 Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. Szerződés hatálya és megszűnése

2.1 A Szerződés annak mindét fél általi aláírásával lép hatályba és a hatálybalépésétől számított 24 hónap határozott 
időre szól. A szerződés a Felek közös megegyezésével további 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben Vállalkozó 
a Szerződést szerződésszerűen teljesítette, és erről Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott.

Felek erről 6 hónappal a szerződés lejárta előtt szándéknyilatkozatot tesznek.

2.2 A Szerződés megszűnik

a.) határozott idő lejártával,

b.) rendes felmondással,

c.) rendkívüli felmondással.

2.3 Jelen szerződést rendes felmondással, 120 napos határidővel bármelyik fél jogosult felmondani.

2.4 Jelen szerződést bármelyik Fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a másik fél a jelen 
szerződésben vállalt valamely (különösen fizetési, illetve szolgáltatási) kötelezettségét ismételten, súlyosan 
megszegi és azt az írásban történt felszólítást követő 15 napon belül sem teljesíti, illetve orvosolja.

2.5 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megrendelő vagy Vállalkozó fizetésképtelenné válik;

Vállalkozóval szemben jogerős bírósági határozat alapján csőd, felszámolási, vagy végelszámolási 
eljárás indul,

Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti szolgáltatási kötelezettségét, illetve a szolgáltatás 
súlyosan sérti az élelmiszerbiztonsági előírásokat;

Amennyiben Vállalkozó képviselője és a Megrendelő által kijelölt személyek egyhangúan étkezésre 
alkalmatlannak tartják az ételt (mely tényt jegyzőkönyvben rögzítenek),

Vállalkozó részenként számítva egy hónapon belül legalább három esetben bármely feladatellátást 
helyre vonatkozóan 4.2.1 szerinti késedelembe esik.

Amennyiben szakhatóság a Vállalkozó főzőkonyhájának működésével kapcsolatosan korlátozó vagy 
felfüggesztő határozatot hoz.

2.6 A szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése esetén felek úgy kötelesek eljárni, hogy az a 
Megrendelő élelmezési rendszerének működését ne veszélyeztesse, az élelmezést folyamatosan lehessen 
biztosítani.

3. Szolgáltatások (Gyermek-, diák-, szociális- és alkalmazotti étkeztetés), Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az életkori sajátosságoknak 
megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz.

3.2 Vállalkozó a 3. részben napi egyszeri meleg ebédet biztosít Megrendelő által fenntartott szociális intézmények 
ellátottai részére a Közbeszerzési Dokumentumok 4. fejezetében részletezettek szerint.

Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény 
esetén törekszik arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő Intézményeinek telephelyeire az intézmények 
igénye szerint melegen és csoportos kiszerelésben, vagy úgynevezett sokkoiásos technológiával lehűtött, 
élelmiszeripari tárolásra alkalmas, mikrohullámú sütőben melegíthető, higiénikus, egyszer használatos, zárt, 
fóliával ellátott műanyag tálban adagonként tálalva szállítsa, vagy ezzel egyenértékű technológiát alkalmazzon, 
ideértve a házhoz szállítás esetét is.



Házhoz szállítás esetén a teljesítés helye a Megrendelő gondozásában álló személyek lakóhelyének bejárati ajtaja 
a Megrendelő által utcák szerint megadott címlista alapján.

Házhoz szállítás esetén Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatási napot megelőző utolsó munkanapig átadja az 
aktuális címlistát a Vállalkozónak.

Továbbá Vállalkozó a 3. részben napi egyszeri meleg ebédet, igény szerint hideg vagy meleg vacsora étkezést 
biztosít a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai és alkalmazottai részére a Közbeszerzési Dokumentumok 4. 
fejezetében részletezettek szerint.

3.3 Vállalkozó igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás gyermekek esetében az 
alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a speciális diétaigény esetén pedig, egyeztetést 
követően a Vállalkozó igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani 
tudja. Vállalkozónak minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának 
megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható 
fel, amely az adott diétás célra alkalmas.

3.4 Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet, 
a számított változatossági mutató feltüntetésével, két héttel a tárgyhónapot megelőzően megküldi 
Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás.megkezdésekor Vállalkozó haladéktalanul küldi meg. Megrendelő a 
tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig jogosult észrevételeivel kiegészítve írásban visszaküldeni az 
étlaptervezetet a Vállalkozónak, illetve a jelen szolgáltatás megkezdésekor erre egy munkanap áll 
rendelkezésére.

Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző 5 munkanappal előbb kell 
átadnia Megrendelőnek, aki arra 2 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Vállalkozó a Megrendelő 
észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a teljesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik 
észrevétel, az étlapot elfogadottnak kell tekinteni.

Az étlapok kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. Az étlaptól csak Megrendelővel történő egyeztetés és 
annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során, annak érdekében, hogy Megrendelő véleménye is 
figyelembevételre kerüljön. Amennyiben az étlapban változás következik be, arról Vállalkozó a Megrendelőt 
tájékoztatja a változást követően azonnal, de legkésőbb a kiszállítás előtt 12 órával. A Megrendelő gondoskodik 
arról, hogy a módosított étlap kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen.

3.5 Vállalkozó köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik leves, összeállítani. 
Felek rögzítik, hogy az ebéd minden nap meleg étkezést jelent.

3.6 Az adagszámok leadási határideje a tárgyhetet megelőző csütörtök 9 óra.

Ä Megrendelő jogosult írásban a megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok szerint:

- tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása és lerendelés tárgynapot megelőző munkanap 9 
óráig történhet;

ebédre vonatkozóan

- Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, 
lerendelés megelőző munkanap 9 óráig történhet;

- házhozszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig 
történhet, lerendelés megelőző munkanap 9.30 óráig történhet;

- uzsonna étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap 9 óráig történhet, lerendelés megelőző 
munkanap 9.30 óráig történhet.

3.7 Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a megadott címre a Vállalkozó 
feladata és költsége.

3.8 Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő szállítójárművei biztosítani, 
illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe 
csomagolni azételeket.

3.9 Vállalkozónak különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek higiéniájára. A meleg ételek 
szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények 
biztosítása alapkövetelmény.

3.10 Diétás ételeket Vállalkozó köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén Vállalkozó köteles egyszer 
használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az ételeket.



3.11 Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő Intézményi tálalókonyháin történik, 2 példányban 
elkészített ételkísérő lappal vagy olyan egyéb átvételi dokumentációval (például: szállítólevél, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv), melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel, azaz a kiszállított ételek azonosítása 
megtörténik, továbbá mind mennyiségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan az ételek átvételre 
kerülhetnek. Megrendelő köteles Intézményenként az ételek átvételére jogosult képviselőt (konyhafőnök vagy 
megbízottja) biztosítani. Mennyiségi vagy fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi dokumentáció alapján 
jegyzőkönyv készül a kifogásolt termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fogyaszthatósági kifogás esetében 
Vállalkozó teljesítése hibás teljesítésnek minősül.

3.12 Vállalkozó kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyezteti a szállítások pontos, 
konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra az alábbi időkereten belül kerül sor.

3.13 Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna: 6.15-7.00 óráig
ebéd:
vacsora:

Szállítási időpont házhozszállításnál:
Nappali ellátási klubok:

ebéd: 
ebéd:

10.00-11.00 óráig
ebéddei egy időben
8.00-11.00 óráig
10.00 óráig

3.14 Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő 72 órával hamarabb értesíti Vállalkozót a szolgáltatást érintő 
eseményekről/döntésekről (pl. rendkívüli óvodai szünet, stb.). A szerződéskötéskor aktuális döntésekről, 
eseményekről Megrendelő a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozót tájékoztatta. Vállalkozó vállalja, hogy 
amennyiben a napi étkeztetési folyamatban váratlan helyzet adódik (pl. vendég diákok érkezése), és emiatt az 
ételadagok száma tekintetében - ésszerű mennyiségben (max. 50 adag/feíadatelllátási hely/nap) - többlet igény 
merül fel a Megrendelő részéről és ezt 24 órával a teljesítési igény előtt írásban jelzi a Vállalkozónak, annak 
helyszínre szállítását a kért időpontra biztosítja.

3.15 Megrendelő a szállító edényzetet tiszta állapotban köteles Vállalkozó képviselőjének visszaszolgáltatni. A 
szállítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodásokért az átadást követően a visszaadásig a 
Megrendelő anyagi felelőséggel tartozik.

3.16 Vállalkozó köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok elszállításáról és szakszerű 
kezeléséről. Vállalkozó kötetes az ételmaradékok, ételhulladékok tárolására alkalmas zárható tárolóeszközöket 
biztosítani, és elszállításukról saját költségén gondoskodni. Felek rögzítik, hogy az ételmaradék elszállítását 
naponta kell teljesíteni minden olyan napon, amikor a hőmérséklet eléri a +30°C-ot, egyébként pedig heti három 
alkalommal, a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett időpontban.

3.17 Jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes joggal felfüggeszteni, 
ha a Vállalkozó neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani a szolgáltatásokat, vagy csak egy részét, 
beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való pótlást is. A Vállalkozó függetlenül attól, hogy ezért nem felelős, 
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl: a 
főzőkonyha energiaellátásának megszűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben szükség 
szerint egyeztet a Megrendelővel

3.18 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a Vállalkozó által 
szolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni.

3.19 Megrendelő jogosult a szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését Vállakozó képviselőjének 
kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat a Vállalkozó munkafolyamatainak akadályozásával.

3.20 A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét, a teljesítés menetét, az alkalmazott eszközöket, 
az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos -pl nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, 
ételkészítési, adagolási-tálalási - dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és 
táplálkozás-egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt is ellenőrizheti. Az 
ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. Erről a Vállalkozót 
értesíteni köteles. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják.

3.21 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a szavatossági 
jogok már ekkor érvényesíthetők. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő akár független külső akkreditált 
szervezet bevonásával "szúrópróba szerűen" is értékelheti, ellenőrizheti az ételeket.

3.22 A Vállalkozó a jelen szerződés 1. mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a Szerződés megkötésének 
időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 



bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatban nevesítetten meg nem jelölt alvállalkozó(k}at a Kbt. 138. 
§ (3) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a Vállalkozó, 
továbbá a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
további alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (4. sz. melléklet).

Az alvállalkozó bejelentésekor Vállalkozónak meg kell adnia az alábbi információkat:

- alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám, és adott esetben cégjegyzékszám)

alvállalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobiltelefonszám, adott esetben teíefonszám és
: faxszám) ■

- alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személyiek) megnevezése,

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelő szerződésben rögzített 
kapcsolattartóját tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésében közölt adatainak változásáról.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban előirt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

3.23 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése 
alapján úgy . felel az általa igénybe vett alvállalkozók/közreműködők magatartásáért és szerződésszerű 
teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Vállalkozó a szolgáltatást végző alkalmazottai tekintetében a Ptk. 
6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.

3.24 A Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 
valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben külön is felsorolt, az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve a? 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember 
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette 
az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3.25 Vállalkozó köteles köteles a teljesítésbe bevonni a 3. mellékletben felsorolt, az alkalmasság igazolásához valamint 
az értékeléshez többléttapasztalatot biztosítóként bemutatott szakembereket a szerződés teljes időtartama alatt, 
és a személyükben bekövetkező változásról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az alkalmasság igazolásához és 
az értékelésnél figyelembe vett többlettapasztalatot biztosító személy bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más, ha velük folyamatosan biztosítható legalább ugyanolyan mértékű többlettapasztalat, mint 
amelyet Vállalkozó ajánlatában bemutatott és Megrendelő értékelt. Az Ajánlatban szereplő alkalmasság 
igazolásában és értékeléshez töblettapasztalat biztosításaként bemutatott személy helyett más személy 
teljesítésbe történő bevonásáról Megrendelőt az ajánlatban szereplő formaságokkal azonos módon (szakmai 
önéletrajz stb.) haladéktalanul éresíteni kell.

3.26 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamennyi szolgáltatást köteles képzett és gyakoríati, szakmai 
tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni. A jelen szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő 
alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani.

3.27 A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak megszegésével, illetve egyéb károkozó magatartásával a jelen 
szerződés teljesítése során vagy azt követően okozott károkért a károsultnak a Vállalkozó felelősséggel tartozik. A 
felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói kötelezettségre, amely Vállalkozót a jelen szerződés alapján terheli és 
ez alapján a Vállalkozó felel az általa a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek tulajdonában/rendelkezése 
alatt álló dolgokban okozott károkért. A személyek biztonságát, vagy vagyoni értéket, veszélyeztető kár 
felmerülése esetén Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és kárelhárítási/kárenyhítési 
kötelezettségének eleget tenni. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abból 
adódóan keletkezett, hogy Vállalkozó nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben, a szakmai szokásoknak 
megfelelően tőle elvárható.

4. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek



4.1 , Fizetési feltételek

4.1.1 A Vállalkozót a szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő szerződésszerű elvégzéséért 
szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj a Vállalkozó nettó egységárait tartalmazó, jelen szerződés 1. sz. 
melléklete {Ajánlat) alapján kerül a tényleges, szerződésszerű teljesítés alapján meghatározásra. A Vállalkozó a 
nettó egységárait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok figyelembevételével alakította 
ki. A rögzített szolgáltatási adagárak 2022. július 01. napjától, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt 
minden év július 1. napjától a'KSH által közölt előző évi átlagos fogyasztói árindex mértékével emelhető. A 
Vállalkozó az áremelésre vonatkozó kérelmét először 2022. április 1. napjáig, továbbá ezt követően a szerződés 
időtartama alatt minden év április 1. napjáig jogosult benyújtani a Megrendelőhöz. A Vállalkozó a Megrendelő 30 
napon belül közölt jóváhagyása esetében érvényesítheti a jelen pontban rögzített áremelést.

4.1.2 Vállalkozó havonta (Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel) jogosult számlát utólag benyújtani. A felek 
megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó tárgyhónapot követően nyújtja be a 1. sz. melléklet alapján kiszámolt 
tényleges összeget tartalmazó számlát. Az elszámolási időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjed. 
A számla elektronikusan is benyújtható. A szabályszerűen elkészített és kézhez vett számlát Megrendelő köteles 
megfizetni banki átutalással annak kézhez vételétől számított 30 (harminc) napon belül (Ptk. 6:130§ (1) szerint). A 
szabályszerű számla melléklete az aláírt teljesítési igazolás.

A számlát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevére és címére (1081 Budapest, 
Népszínház u. 22) kell kiállítani. A teljesítés igazolásra is ezen szervezet vezetője jogosult. A teljesítésigazolás 
szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kerül kiállításra.

4.1.3 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi el. A szolgáltatási díj 
a szolgáltatás teljes ellenértékét magában foglalja, amelynek megfelelően Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével 
összefüggésben e szerződés alapján semmilyen díj, ellenérték és/vagy költség megtérítésére nem tarthat igényt.

4.2 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.2.1 Késedelmi kötbér;

A Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni.

Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 3.16. pontja szerinti szállítási időpontokhoz képest 60 percnél nagyobb 
késedelembe esik, akkor Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A 
késedelmi kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 25 %-a szorozva a késedelmesen szállított adagok 
számával.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles

a.) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában 
előírt - átadási időpontját követő 60. perctől,

b.) a felsős és középiskolában ellátottak esetén az ételadagok - jelen szerződés 3.16 pontjában előírt
átadási időpontját követő 120. perctől,

helyettesítő hideg élelmet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti energiatartalmát 
biztosítva egy-egy főre, a Rendeletben feltüntetett energiaszükséglet! értékek figyelembevételével.

A Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén, a Vállalkozót terhelő késedelmi 
kötbér fizetési kötelezettsége mellett, a Megrendelő jogosult, különösen ha a szolgáltatás elmaradás az intézmény 
ellátottjainak egészségét, testi épségét veszélyezteti, a Vállalkozó terhére és kötelezettségére saját maga 
gondoskodni a késedelemben érintett ellátottak élelmezéséről.

A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A késedelmi kötbér megfizetésének esedékessége a késedelem napja.

4.2.2 Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik fél az előírásoknak és a 
szerződésben foglaltaknak nem megfelelőnek ítéli meg az ételt, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére 
kötelezett. A kötbér alkalmanként fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. A kötbér megfizetése nem zárja ki Megrendelő 
szavatossági igényének érvényesítését.

Amennyiben Vállalkozó nem a megrendelt mennyiségben szállítja az ételeket, és a mennyiségi hibát a jelzéstől 
számított 1 órán belül nem javítja, akkor hibás teljesítési kötbér fizetésére válik kötelezetté. A kötbér alkalmanként 
fizetendő. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 25 %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával.

A kötbér a fenti (ételt alkalmatlanná minősítő) megállapítás, illetve a kifogás közlésével válik esedékessé.



4.2.3 Meghiúsulás: kötbér:

Amennyiben Vállalkozó önhibájából nem teljesíti szerződéses kötelezettségét, akkor meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A kötbér alkalmanként fizetendő. A meghiúsulási kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 50 %-a 
szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával.

A meghiúsulási kötbér a teljesítés elmaradásának napján válik esedékessé.

Megrendelő a kötbér, illetve kártérítésre irányuló fizetési igényét a Vállalkozóval szemben fizetési felszólítás 
alapján érvényesíti (30 napos fizetési határidővel). Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 
munkanapon belül a Vállalkozó magát ki nem menti (bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott érdemi 
nyilatkozattal), akkor a megrendelői követelés elismertnek - és a Kbt. 135.§ (6) bekezdésben rögzített feltételek 
bekövetkezése esetén-beszámíthatónak minősül.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 A Kbt. 136. § -ának (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy

a.) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b.) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyietekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti.

Az 5.1. pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülnek kűlön-külön is.

5.2 A Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi adottsága, valamint a 
jövőben esetlegesen kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet fennállása alatt, a szerződés teljesítése során az 
átlagosnál nagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk.

5.3 A Felek egyetértenek abban, hogy a gyermek közétkeztetési szolgáltatás kiemelt jelentőségű, annak hibás vagy 
késedelmes teljesítése, az ellátottak közvetlen testi épségét, egészségét veszélyeztetheti. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátás teljesítéséről, az esetleges nehézségekről, a szerződés aláírását 
követően kétheti rendszerességgel Megrendelőnek írásban beszámol.

5.4 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, 
értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat, a közérdekű adatok 
nyilvánosságának biztosítását, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXH. törvény előírásait betartva, kezelik üzleti titokként

5.5 A Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem használhatja fel és nem adhatja tovább harmadik személynek. A Vállalkozó a Megrendelő részére 
teljesítendő szolgáltatásokról harmadik személynek - a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül - 
tájékoztatást nem adhat, adatot nem szolgáltathat.

5.6 A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat/közreműködőket 
titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra 
jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, 
illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek 
nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő , akár annak bármely szervezeti egysége, intézménye hivatali, üzleti 
vagy egyéb titkait sértené.

5.7 A jelen szerződésben foglaltaknak a Vállalkozó alkalmazottaival és alvállalkozóival/közremöködőkkel történő 
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A 
fentiek megsértéséből eredő hátrányok elhárításához és kiküszöböléséhez szükséges költségek, illetve a fentiek 
megsértése folytán okozott károk a Vállalkozót terhelik.

5.8 A jelen szerződés kizárólag írásban, a Kbt.-vel összhangban módosítható.

5.9 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) 1. pontja alapján Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó a jelen bekezdésbe foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a változásokat a Megrendelőnek bejelenteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan 



tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha.a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

5.10 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a közétkeztetési szolgáltatás teljes 
egészére kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik.

5.11 A felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a területileg illetékes 
bíróság kizárólagosságát kötik ki.

5.12 Jelen szerződés értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást fogadják el:

az előzményi közbeszerzési eljárás során Megrendelő által kibocsátott közbeszerzési dokumentumok

Vállalkozó nyertes ajánlata

Szerződés teljesítése során felek által tett érvényes jognyilatkozatok.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési jogszabályok, és másodsorban a 
Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt....példányban a lent 
megjelölt napon jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021.

Budapest Főváros Vili? Kerület Józsefvárosi
-Önkormányzat 

^Megrendelő 
^képviseletében

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

képviseletében
Csézli András Bence ügyvezető

Fedezete: ? c-- 
Pénzügyileg ellenjegyzőm

gazdasági vezető

dr. Melegh MóoO 
aljegyző Ág,

2. Közbeszerzési Dokumentumok {benne Megrendelő intézményeinek listája)

3. Az alkalmasság igazolásához valamint az értékeléshez többlettapasztalatot biztosítóként bemutatott szakemberek

4. Nyilatkozat alvállalkozókról



1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata





Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: FoodHost Catering Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a 

közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben”

3» fész^ánl^t

Pécel, 2020. december 11.
FoodHost Catering Kft.
2119 Pécel, Mátyás király tér 7.

AtíÓHém: 23854996-2-13 
Cég}.: 13*09-155042 

Sank: 12020407-01503820-001QQD06



1/A. számú melléklet

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN

Cégj.: 13-09-155042
Bank- U02O4O7-Ö15O382D-0D1D0D06

Oldalszám
tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1/A. sz. 
melléklet) ____ _______ _______ __ _ _________ ___
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével
Kitöltött ártáblázat - kereskedelmi ajánlat részenként (Önálló fájlban 
kerül csatolásra: ,...xlsx)______ _____________ __
Ajánlati nyilatkozat a Kbt 66, § (2) bekezdése alapján - EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével _____

I Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján- EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével

............if

—

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó 
gazdasági szereplőről - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

ajánlattevő esetében - Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével

[ kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti szervezet esetében - Egységes európai 
f közbeszerzési dokumentum EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével

—

—1

i

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben 
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzés! nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani {321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 
AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IG.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 1 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely | 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások j 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt j 
(adott esetben) ;

Aláírás igazolása: Amennyiben a ajánlatban benyújtott dokumentumot | 
nem olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a 
képviseletre, úgy a képviseletre jogosult személytől származó, az adott 
eljárásban képviseleti jogosultságot biztosító (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatban i 
benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. [
A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírási | 
címpéldány, aláírás minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi j 
dokumentumát cégszerűen alá kell írni, beleértve az ártáblázatot, ill&&&k 
bármely' egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot.

tolások 
1

5"

---------------------- - -- --_(

T

őst Catering
cei, Mátyás kiráíy tér ; .



Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról - EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről - EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével _
Szakmai önéletrajz __________
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi intézkedési 
tervét megismerte __________________

FoodHost Catering Kft.
2119 Pécei, Mátyás király tér 7.

Adósaám: 23854996-2-13 
Cégj ? 13-09-155042 

Bank: 12020407-01503820-00100006
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MEGÁLLAPODÁS

az Intézményi gyermekétkeztetésifeladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására (3. rész) létrejött

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 15735715-2-42
Statisztikai számjele: 15735715-8411-321-
Törzskönyvi azonosító szám:735715
Bankszámla száma: 11784009-15508009
Képviseletében aláír: Pikó András

mint megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”)

másrészről a

FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Adószám: 23854996-2-13
Statisztikai számjele: 23854996-7022-113-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155042
Bankszámla száma: 12020407-01503820-00100006
Képviseletében aláír: Csézli András Bence ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban a „Vállalkozó”),
a továbbiakban együtt: a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1 ./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást 
kezdeményezett „az intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetési feladatok ellátása ” tárgyában a Kbt .81. 
§ alapján 3 részajánlati körben. A Vállalkozó ajánlattevőként részt vett az eljárásban, melynek 
eredményeként a Megrendelő a 142/2021. (III. 18.) számú döntésével Vállalkozót nyilvánította az 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a 3. részben.

Megrendelő és Vállalkozó között fenti eljárás alapján 2021. április 06-án, jelen megállapodás 
mellékletét képező szolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) került aláírásra.

2 ./ Jelen szerződésmódosítás keretében Felek a szerződés nettó egységárakat tartalmazó 1. sz. 
mellékletét, a Vállalkozó kérelmére, a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett, 2022. 
április 1-jci hatálybalépéssel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosítás 
mellékletében foglaltak szerint módosítják közös megegyezéssel.
A módosítás nyomán a szerződés eredeti ellenértéke (nettó 64 281 844 Ft) 70 642 692 Ft-ra 
emelkedik.



Felek, egybehangzóan megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 
ellenértékének növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és nem éri el az eredeti szerződés értékének 
10%-át sem. Felek megállapítják egyúttal, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

3 ./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
4 eredeti példányban a lent megjelölt napon jóváhagyólag írták alá a Megrendelő képviselő
testületének Ä/2022. (Hl.28.) számú határozata alapján.

Budapest, 2022. ...^^Jtónap.........nap
A Ó nr 

Budapest, 2022.... hónap ... nap

Megrendelő yV A,.
Budapest Főváros kerület Józsefvárosí 

Önkdripányzát^^ 
képviseletében

Pikó András polgármester

Vállalkozó
FoodHost Catering Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. képviseletében 
Csézli András Bence ügyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapesti, 202^<<V7’{ j/ v.......

dr. Sájto^ Csilla

Pénzügyileg ellenjegyzemrcBudapest, 2022^\.

Mt-

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

\'1o?



Melléklet: ártáblázat

SZÜNIDEI
GYERMEKÉTKEZTETÉS, 
CSOPORTOS TÁLALÓ

1 EDÉNYBEN KISZÁLLÍTÁS

Adag/év Nyersanyag
norma 
(nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

1 Ebéd áll. isk. alsó 1235 295,63 365 103 570,38 704 419
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. alsó

65 295,63 19216 570,38 34 075

Ebéd ált. isk. felső 1105 295,63 326 671 570,38 630 270
Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás ált. isk. felső

- 295,63

Ebéd középisk. 130 334,10 43 433 645,11 83 864
1 Ebéd sertés mentes diétás és egyéb 
diétás középisk.

65 461,58 30 003 891,29 57 934

SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁS 
HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag-norma 
(nettó Ft/adag)

Nyersanyag norma Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt 
ebéd)

49 145 408,83 20 091 950 789,08 38 779 337

Ebéd diétás 10 005 408,83 4 090 344 789,08 7 894 745
KLUBBOK 6 HELYSZÍNEN 
DOBOZOLVA. HA AZ ÉTEL 
MEGFELELŐ
HŐMÉRSÉKLETÉT TUDJÁK 
BIZTOSÍTANI, AKKOR NEM 
SZÜKSÉGES SOKKOLT
KISZERELÉS

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási 
ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (sokkolt ebéd) 18 103 348,38 6 306 723 672,59 12 175 897
Ebéd diétás 2 572 454,99 1 170 234 878,10 2 258 473
ÉRTELMI
FOGYATÉKOSOK 
NAPKÖZI OTTHONA 
(CSOPORTOS 
TÁLALÓ EDÉNY)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd (csoportos tálaló 
edény)

4 482 331,90 1487576 640,72 2 871 707

Ebéd diétás (csoportos 
tálaló edény)

498 331,90 165 286 640,72 319 079

GYERMEKEK 
ÁTMENETI 
OTTHONA 
(EGYÉNILEG 
DOBOZOLVA)

Adag/év Nyersanyag
norma (nettó 
Ft/adag)

Nyersanyag 
norma

Eladási ár 
(nettó 
Ft/adag)

Eladási ár 
összesen

Ebéd bölcsödés és 
óvodás

730 331,90 242 287 640,72 467 726

Ebéd ált. isk. alsó 1460 331,90 484 574 640,72 935 451
Ebéd ált. isk. felső 1460 331,90 484 574 640,72 935 451
Ebéd középisk. 730 331,90 242 287 640,72 467 726
Vacsora bölcsödés és 
óvodás

730 239,58 174 893 462,68 337 756

Vacsora ált. isk. alsó 1460 239,58 349 787 462,68 675 513
Vacsora ált. isk. felső 1460 239,58 349 787 462,68 675 513



I Vacsora~középisk. "f~ 730 239,58____ T™ 893" 462,68 337 756

Összesített eladási ár (nettó Ft): 70.642.692 Ft

A Házi segítségnyújtás intézményébe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a 
megadott címekre. Az árnak tartalmaznia kell a csomagolás és szállítás díjait, költségeit is.
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