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A képviselő-testületi i'ilés ĺdopontj a: 20|2. december 1 8. . sz. napirend

Táľgy:. Javaslat közétkeztetés biztosításáľa a Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és
Szakiskolában

A napirendet 1yí|t/zárt iilésen kell tárgya|ní, a rende|etlhaIźrozu! elfogadásához
egyszerÍi/4q!4qs'Ítg!! szav azattöbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi
Humánszolgá|tatási Bizottság véleményezi
Hatétrozati jav as|at a bizottsőg szźtmára:

A VároŚiazdálkodási és Pénzügyi Bizottsőý Humĺĺnszolgáltatasi Bizottság javasolja a Képviselcĺ-
testiil etnek az e|i5te9 esnés megtáľgyalását.

Tisztelt Képviselő-testüIet!

Közétkeztetés biztosításá na k v á|tozásai
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakelláĺási intézmények állami átvételéről
és egyes töľvények módosításáról szóló 2012. évi CXCil. törvény 20|2. december 07-én kerĹilt
kihirdetésľe a Magyar Közlöny 164. sz6méhan, melynek 7|. $-a alapján a gyeľmekek
.védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi )c(XI. töľvény (Gyvt) 151. s (2)
bekezdése, 2DI3,,januźtr l-jei hatályba lépéssel kiegészül az aléhbiakka|:

,,A Íi5váľos közigazgatělsi teriiletén lévő tankeľĹiletekben az éilami intézményfenntaľtó központ
á|tal' fenntaľtott neve|ési-oktatĺási intézményben a főváľosi tinkoľmányzat saját
tu'lajdonában álló ingatlanban mÍĺködő nevelési-oktatási intézmények kivéte|ével - az
étkeztetést a keľületi iĺnkoľmányzat biztosítja. A főváľosi önkoľmányzat köteles biztosítani
az étkęztetést azon nevelési-oktaĺási intézményben, amely saját tu|ajdonában álló ingatlanban
működik. Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e fe|adatának e||áúásáthoz a

ffiľd ľ\Ł"íř: ľ ľ

2012 ilEC 1 9.

lĺĺf,$.,u,



közigazgatélsi teľĹiletén kívĺi|ľől érkező gyeľmek, tanuló lakóhelye szerinti önkoľmányzattól
hozzá!éttulrást kérhet.
Ha a fentięk.. szerinti gyeľmekétkeztetést a telepĹilési önkoľmányzat biztositja, űgy u
intézményi térítési díjat atelepiilési önkormányz at á||apítja meg.'l

A'tsudapest Főváľos onkoľmányzat Főpolgáľmesteri I{ivata|a2OI2. decernbeľ 14. napján kelt
.tőjékoztatásában (/. szómú mellékleĺ) anól értesítette a Józsefuárosi Önkormányzatot, hogy a
fenti szabályozés a|apján a Raoul Wallenberg Szakktizépiskola és Szakiskola (1083 Budapest,
Ludovika téľ 1.) kiizéĺkezĺeÍés bizĹosítása a VIII. keriilet fcJadata, tekinĹettel ana, bogy az
ingatlan amawar állam tulajdonában áll.

A nemzeti.köznevelésľől szóló 2OII. évicxcu. töľvény 74.s (i) bekezdése értelmében a
3000 fót meghaladó lakosságszámú települési önkoľmányzat gondoskodik - a szakképző iskola
kivételével ,_ az illetékességi teriiletén lévő összes, saját tulajdonában álló, az á|Iami
intézményfenntartó központ által fenntaľtot.t ktiznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon miĺködtetéséľől való gondoskodás, melynek a|apj6n a Raoul
Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola ĺnűködtetéséró| az állami intézményfenntaľtó
központ gondoskodik.

Jelen|egi feladatellátás
A Raoul Wallenbeľg Szakkiizépiskola és Szakiskola gazdáikodálsi feladatait jelenleg a
Büdapest F'őváros Önkoľmányzata Humán TISZK Gazdasági Szeľvezete (a továbbiakban:
TISZK Wtja e|, me|y az oktatási intézmények tanulói és dolgozói számétra a közétkęztetés
biztosításáľavéůlralkozétsi keretszerződést (2. szdmú melléklet) ki'ti'tt a SoDEXo Magyarország
Kft.-ve|, 2012. szeptember 0l. napjátő| 2013. június 30. napjáig tartó időtartamra. A
vállalkozási keretszerződés a|apján a szo|gá|tatás díja nettő 274,02,- Ft/adag, bruttó 348,0l,-
Ft/adag.

Táljékoztatom. a Képviselő-testĹiletet, hogy a TISZK jogutódja a Raoul Wallenberg
Szakkiizépiskola és Szakiskola vonatkozásában 2013. januáľ 01. napjától a Klebelsbeťg
Intézményfenntartó Központ.
A TISZK tájékoztatása szeľint jelenleg l00 fő tanuló veszi igénybe azétkeztetést, melybőI 5 Íi5

VIII. kertileti lakos, a többi keľiileten kíviili, a tanulók nagy tiibbsége vidéki.
Az étkeztętést.igénybe vevők közij| 47 fő a Gyvt-ben foglaltak szeľint a térítési díj SDYo-źtt fizet.
A Fővárosi onkormányzat áL|ta| fenntaľtott nevelési.oktatási intézményekben alkalmazandó
étkezési térítési dfiakľól sző|ő 511997. (II.|4.) Főv. Kgy. rendelet melléklete a|apjźn a napi
étkezési térítési díj összege a szakközépiskolákban és gimniáziumokban nettő f60,- Ft/fo/nap,
bruttó 330,2,- F tl fő / nap.

Jĺĺvaslom; hogy a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola közétkeztętésének
biztosítása érdekében 20|3. januélľ, február hónapľa előzetes kötelezettségvállalás biztosításźľ.,
az a|átbbiak szerint.

2013ĺ-évi váľható költségek januáľ, febľuáľ hónapľa
Kiadás
étel költsége nettő 274,02,-Ft/adag, bľuttó 348,01,- Ftladag
étkezési napok száma 2013. január hónapban 2I, ťebruér hónapban 19
az éte| összes költsége 20|3. január, februáľ hónapra bruttó I.392.I00,-Ft

Bevétel
étkezési térítési dij nettó 260,- Ft/fo/nap, bruttó 330,2,- Ft/ fó/nap.



Figyelembe véve az étkezést igénybevevők és a kedvezményes tanu|ók |étszámźtt a 20|3.
január, februáľ hónapban várhatő téľítési dfiak összege l,010.400,- Ft.

Javaslom, hogy az onkoľményzat az áilrami intézményfenntartó központ által fenntaltott
nevelési-oktatiási intézmények közétkeztetését 2013. január l-jétől biztosítsa a fővárosi
önkorľnányzat saját tulajdonában álló ingatlanban mĺĺködő ner'elési-oktatási intézmények
kivételével, és a Józsefuáľosi Intézménynűködtető Kiizpont tevékenységét ezze| egészítse ki, :

mely azalapítő okirat és aszervezeti és miĺködésiszabí|yzat módosítását vonja maga utián.

A középiskolában miĺktidő melegítőkonyhán l fĺĺ közalkalmazott dolgozik, álláshelye a
Józsefuárosi Intézményműködtető Központban biztosítani kell.

A Józsefuárosi Önkormá nyzat źůta| ťenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési
térítési dijárć:| sző|ó 69/|997. (XII.29.) önkoľmányzati rendelet szabályozza az intézményi
térítési dfiakat. SzĹikséges a rendelet feliilvizsgálata a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói źita| fizetendő étkezési téľítési díjak megál|apítása éľdekében.

A Képviselő-tęstület diintese a helyi önkoľmány zatodó|szóló 1990. évi LXV. tiiľvény l0. $
(1) bekezdés d) pontján, Gyvt l5l. $ (2)bekezdésén alapul.

Kéremazallátbbihatározati javaslatelfogadását.

H atározatijavaslat

A Képvise|ő-testület úgy diint' hogy

1. a Raoul Wallenberg Szakkiizépiskola és Szakiskola közétkeztetését (a Gyvt l51. $ (2)
bekezdése), mint kötelező feladatot 2013. január 01. napjától ellátja aza|átbbiakszerint:

a) a Józsefváľosi Íntézményműködtető Központ tevékenységét kiegészíti az á||ami
intézményfenntaľtó ktizpont áůtal' fenntartott nevelési-oktatási intézmények
közétkeztetésének biztosításával, a fovźtrosi ö'nkormétnyzat saját tulajdonában álló
ingat|anban miĺködő nevelésĹokt atási intézmények kivételével,

b) 20i3. januáľ és február hónapra a Budapest Főváros onkoľmányzata Humán TISZK
Gazdasági Szeľvezete és a SoDEXo Magyarorszźlg Kft.-vel között kötött váila|kozźlsi
keretuerződés alapján, az abban foglalt díjjal és foltételekkel és egyúttal tudomásul
veszi a hatĺályos Főv. Kgy. ľendelet a|apjőn ťrzetendő térítési dfiakat.

2. az |. pontban megjelölt feladatra a20|3. január, februáľ hónapľa vonatkozóan előzetes
ktitelezettséget v6|la| az onkoľmányzat 2O|3. évi költségvetésének terhére 1.392.1Oo,-
Ft ö'sszegben.

3. felkéri a Józsefuáľosi lntézményműkiidtető Központ vezetőjét a Képviselő-testület
20|3. januáľ havi első rendes üléséľe az a|apitő okirat'. SzMSz módosításának.
elkészítéséľe.

4. felkéľi a Józsefuárosi Intézményműkiidtető Központ vezetójét, hogy a folyasson
táľryalásokat (személyi, tźlrgyi, dologi) az |. pont szerinti kiitelező önkoľmányzati
fe|adate||átás jövőbeni biztosítása érdekében és erre vonatkozó javaslatłít tegye meg a
Képviselő-testiilet 20 l 3. febru ár havi utolsó ręndes tilésére.



5. felkéri a polgármesteľt,'hogy a Jőzsęfvźrosi onkormányzat źltal fenntaľtott óvodákban.
és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáľó| sző|ő 69/|997. (XII.29.) önkoľmányzati
ľendeletet vizsgźija feltil és eľre vonatkoző javas|atát a Képviselő-testület 20 l 3. február
havi utolsó rendes ülésére terjessze elő.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatfurozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős:

Határidő:

|., 2., 5., 6. pont esetén Polgármeste1 a 3.-4. pont esetén a Józsefuáľosi
lntézményműködtető Központ vezetóje

1. pont esetén 20l3.januáľ 01.
2. pont esętén f0|2. decembeľ 19.

3. pont esetén a Képviselő.testĹilet 2013. januźtr első ręndes iilése
4.-5. pont esetén a Képviselő-testĹilet 2013. februáľ havi utolsó ľendes ülése
6. pont esetén az iinkoľmányzat}Dl3. évi költségvetésének tervezése,

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ tlgyosztály
Intézményfelii gyeleti lľoda

Budapest, 2012. december 18.

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edĺna

jegyző

a|jegyzó
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Sántha Péterné
alpolgáľmester
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i082 Bl'dapest, BároÉg u.63€7.

tišztelt lĺo{avezető ltqsronyl

A Gyvt. 15í,s pe) běkezdésa alaBján, hé a. (2) bąkezdéĺ sżeriatigy'x'ĺmełiéÍłézĺéťés'
a Íéĺqpđlés. {nkoĺmányzat bĺitosítja, ú.W ař intaznényl térltésł dÍp,t d telěpj}ł€isi
lnloĺmányzat áIlapttja m eg'

A szabá|yozás alapján a Rau| Wa|ĺanberg Humán Szakképzió lskpĺa es Gjnnĺázium
kdzétkeztetéseoek ellátása a V|ll' kerĺilet íeladaĺa.. .:#Tl*i-:-" .**,,*"-_.*-,i;"^,

R. ĺu''tĺer!.n l"ĺ't.l. atap'!áiĺ kéreń oaiÝee..inĺézkedésět!
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BudäFést FóÝáŕos..vlll. KérlllsÍ Jófeeŕvárosi
onkormányzat Po|gá1mettľi H|vatat
Humángzoĺgá|tetásl Ugyosdáty' oktatásĺ és
Kultuńĺls |riĺda:, .

Farkas

szóló 1997' évi xxx|. tÔrvény (továbbiakban: GyVt) 15í.$

.. 
a Íőváros|. :óĺko.ľmánv.rat sa$t, ĺĺ

iqktatási iÍ'itéunények kivétěléve|. J
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1. szźIműmelléklet
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amely kÔzbeszerzési e|járás ĺefo|y-latisa a|apján a KbĹ 12.s (2) bekezdése szerint létreiött
egy|Észí6l: a Budapes1 F6rráĺc onkormányuata Humán ÍISZK ôadasági Szervezeĺe (íóB3
99dąpesĹ Ludovika ér 1.). képviśěli tölgyeŚt l]lagdól1a |gazgató. minÍ Megrende|ó (a továbbĺaiÓan:
Megrende|ő),

mhÍészľól: ä cěEnéV: sodexo Magyaronšzág KfÍ.
székhely: .tí43 Budäpe€t' t|ka u. 3'|., képvise|(k); Pártĺal Zsott ügyvezétó igazgató
GégbeJegyzésĺ száma: cg.oí {9:260385 Ádoszáma: {07982? +244,
Mint vállałkozó (a továbbiakban: Vál|a|kozó)'
Feł€k kt'uot az a|ülĺÍt helyen es.ĺd{'ben az áĺátĺtiĺ:fetté{élekkei;.

A szerzódésh€z Íendelt e|nełíezés:
lGzétkeá€tes bĺztosttása a Hümán ]]SzK Gazdąság. Szęrvezđéhez:'€rtozó oł(t.tási intézjhények
tanuĺóí és dolgozói szamára.

A sz€ľzÔdés meghatarozásďtárgya:
Vá|ĺa|kozási
okHásí intézínényěk tanulTi éš qo|gozó; számáĺa.

bizto5íÉsa a HqľnÉ4 TISZK GafdaságÍ szerveze{éhez

Kez{és-befejezés:20ĺ2.09.q1;-2013.o6.30''1

Te|jes mennyiseg vagy érték

^'!5o1 
teĺjes mennyiség' Ôsszese1 50.000 adąg/tanéłi legb|jébb 3oyŕkal nagyobb ľnennyíséoĺ

eltéľéssel. Au étkezésĺ napok száma a tanév Íendje szerint aiatúl. ' :

A szeftódést biztosító me|těkkÖtelézEtbégek
A.késedeĺmi és a hibás te|jesltési kötbéř mérúeke az érintett teljesĺtés nettó szeÍződéses értekének
Íoyd.a' A meghiúsulásĺ kötbéľ méÍtéke az éĺinteű té|jesĺtés néttó śżÉrződéses éítékének 15olo-a.

Ajánläti áí (el|enszo|gáttaÍás) (Fťad aďl äŁ02 FÍjńag + áfr-:
Aż ajánĺali ár napońként és adagonkén|ä_meĺ|ékbť<ént esatołĹ oľsxgos Tjsztifóorvosi Hivata| á|tal
lGagott *A rendszeÍes étkezést biztosító, szeÍvezeE eteĺmezés' eĺľáĚsra vonatkozó tápláĺkozás-
egészsĘgügyi.ajánĺás ktzétkezbiökszámára"älápján meghatäÍozofrnettó Fťaďag egységái' '

Fó-fińanszkozási és ťuďési felÉte|ek ésfuagy jogszabá|yi Íendelkezések:
A MegrendeĺŐ.e|o]:9"ilęľ 'fizét.+z ekňsioIgaltatáś szeEódésben kiköBfi havonkénti átu'hlása
le9|(9sć'bb a i$L í30. s (3) békezdes a) pont alapján, a szérsdésszeni teljesítést - és a Vál|aĺkozó
ĺ{äl|ĺtott számlája kézhezvéte|ét - kôvetö 30 naptári napon be|.il töÍténheĹ A számlázásnak havonta.
ęg.y.száÍnlában. intĺéżményenkénti Ész|etezéssg| egye:ŕebtt taÍtalommal keĺt tÖrténn.re. A MeqrendetdIejnlya 9 lgyehet az adőzás'rendjérđ szó|ó 2003..éVi xc|l. 'TÖťVény (Art.) 36/A.-s-énaka|käĺmażá,sárá.. : ''
9ľjl".ľ:\9!:Fnek ke|l'taÍb|maznia aŽ intézménygnként egyeá.:tett tarta|mŕI:Íészletes kimutatást
ä nap| ete{adagoK számáról es áráÍó|.

Egyéb kü|i'n|egés fieltěteĺek meghaErozása:
62ł201ĺ. (V|.31.}.$[ĺendelet ń vendég|átóĘparĺteĺmékek é|öál'ĺtásénat( és furga|omba hozata|ának
ete]miszeÍbiztonsági feltěte|eĺÍö|:' vabńint az orąágg5 Ę|ę1;uzés. és Táptá|ko*studománvi ĺn!ézet
!::]jłÉ ]..I9.Ťj,""". '-*94"|Ť!. biztgsítb; .szęřvezett éle!Ĺngzéśi étiatĺsľa vcnäüĺozó epiaxees.
egeszsegogy| ąán|ás kozétkeftetók saámára".

ľ,.Y1|^"'LŤj-ľ9ľj=a tvĺe-oĺendę|lnek bejelentenĺ, ha äż ajänlaťában nem megnevézefi a|v:állalkozót
KiVän a E|jesítésbe bevonni és' nyĺlaü(oznĺa ke|ĺ, hęy ve|e szemben nem ált fenň az e|jáĺást megindíti
felhívásban tnegliatátozott kizáĺo'ok ' '

lJíi"lP{j:Ę!3F Ť,é]'"n9.qľÍ:ąlllÉx'.-'ebg{.etkészÍtése' kiszá||Ítása az adott intézfüény
|'ľľl9:.a YT€ ďenyet és az éĺe|hu|ladék (éte|maľadék) vixzasżá||ĺÉsa és ářtalmaíanĺtása.
A va|BKoŽo xęt9les]Pt€nl€ 

lege'' 'lájbtď ěťapot Ös6z€älĺhni, nie|ybô| ?z''adott intézmény a sąélĺítástmegeozo neten egyet a megbeśzélt idópontig kiválasi:t.
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A Megręndell a kiszá|lítást az adotr naptáři napot ĺnegélózó légkésôbb egy rnunkanappaĺ koráböan
lemondhatja.

Ą Vi|!a|kg.ó vá||a|ja, hogy a szeeódéses időszakban az oktatási intézmények tekĺnúeteben esetleg
beállot.tĺaHozás esetén a me$ľáiüczoü hđyen is bĺzto€ĺtja a megajántótt ajáńbtĺ 'äron és fe|téteĺekkěi
e golgáltatásL A teljesĺtes' ĺdótartama alatr nem Vá|tÖ2fiatnak az ąänĺattiete|i fu|hÍVás, dokumentáció,
tĘgéspÍtQ taĺékoztaťás ąlapján tefrąäĺ}tď.s?ęrinü ęgyébszerĺödésěs fęĺętälęr'

AXbĹ í25.s (4)-(5), a 130;s (1), (3}.(6) bekézdés. a ĺ32.s külonÖs,szezódésĺeĺóíĺáśai; '

ĺżs;5 ił) 6ÖÍBlező széFzódéses Íeltétel, hqgy
a} a Vá|ĺa|kozó' nełn fizet i||etve számol el a szeżődéses te|J.esítěséVel Ć€széfuggésben olyan
költségekeĹ melyek a Kbt sts.s (1} bekezdés k) Pqnga szeńnti. (kĺzáró ckok) feféĺeĺeknek nem
m8gĺelelŕ' táĺsaság tekinbtében mer{ilnek feł. és melyek a Vá|laikozo adrk6te|es lovede|mének
cSöł<kentéséĺe aĺkelhäśak,
bJ a szeľz6dés te|jesttésénętí teljes ĺdötaÍtáma a|att tulajdonosi szerkezeté! a Megrende|ô slámára
megĺsmerhetóvé teszi ěs af (5) bekezdés szefĺnti tigy|etekÍö| a Megřendel6t ha|adékh|anuléĺtesĺti.
($} á.Megrendeľ josasut es €gyben kötebs a szezldést fęĺmondani - ha szÚkseges oĺyan
hataÍĺd6ve|' ainely lehe6vé teszĺ, hogy a sz€tzódésse| éríntéü Íe|adata e||átásářó| goňdoskódnĺ
tudjon, ha
a) a Vá||alkozrban kdzvetetEn vegy közvetleno| ?57oot meghaĺadó ÍJ|aidoni reszesedést szerez
va|áqteJľ. olyan iogi :zgľ.éĺy vagy Jpgi személyiségge| nem rendelkezó gazdasĺá'gĺ Érsaság, amely
nem Íelel meg af .56.s (1) bekefdés k} ponljában meghatáÍozott (kizáró okok} feltétéleknek' 

-
b} a Váĺ|alkozó kräeÍetten uagy közvetlenttl z5yo.ot meghaladł' tlhjdóni reśzésedést szerez
ya|amety. olyan jogi szetné1y vagy jogĺ gemélyisegget rÉm ĺendďkezö gazúasági Érsaságban. amĄ
nem Íele| meg az 56's (1) bekezdés k) pontjában méghatározott (kizáŕo okök} feltételekneŁ
130-s {í) A MegÍende|ő- -a szenődes te|jesĺtésének e|ismeiéséf6ĺ (ĺa''|jesĺtesigazo|ás) 

'łagy az
9ĺFľ1Ť mggtagadásáfól |egk 'śô.b.h'ą vá||alkozr teĺeÁÍĺésélól. ľągy az ěnő! szoo ĺĺes.len é.rasĺt
keďEf'/ételétó|számíbtt 15 napoĘ bęlÜ| łľá9báÍ, koteĺes nyĺlaí<ozni. 

-
(3) A Megĺendeló' vagy - támogatasbrĺ me$/alósuló kôzieszérzss esetén szá||ĺtťli kifizetěs során ä
Megíenđelö a kÖVetkezó szabatyok szerint ĺ(ót6|es ąz éĺ|enszolqáľbtást teii*íteni.
a} ä' fizetési.batáĺrlđý něm häađhátja n.r]eg ä:számla l|i|egÍence-o altati keg.ńezveteÉnek napját kÖvető
30 napot' a szám|ákézhearételének näpja nem képezheł a tlek ulzott ńéqáilaoodás taroüát.
b)..amennyiben' nem á||apítható meg egyérte|mden a számla kézhezvéÉÉn;k ídopoňĺja vagy a
Vá|ĺalkcjzo. a telj*íjé:! meg.e|ózöen ly']jUa be a szám|át a fizetésĹ hątáĺĺdÖ nem hahohäga meg a
szerz9désben męhakłrozot módon és tar,ta|omma| tÖfténó leüeśĺÉs béÍejez'äiénetĺ napját tiovetoto
ĺapoL
(4} ĺ Ygrzôdésben fug|alt fizetési haÉrĺtl6 a (3) bekezdés a).b) pcntjaĺban megál|apĺtott.hatá'ridóket
csaK akkor ha|adhátja meg, ha a sŹerzódésben a felěk aE e||edszo|gálbtás'ha|asáôtt teĺięsĺtéseben
é|lapodbk meg, fe|téVe hogy a Vatasztott sferzödéses konstrukció wiĺiy a szeęödésse| iapcso|atos
más egyedi körú|mények miatt az tényszeľüen indokolt, a fi'zetési hatáĺidő azonban ebb'en az esetben
se{n haladhaga meg a 60 napot.
(5) A felek az e|lenszolgá|taÉs resz|etakben tórénő te|j€sftesében is megál|apodhátnak. ebben aż
Bseben minden Íész|ebe a|kalmtni kel| az e tÖÍvényben ą kifizětésekTe ďôíľt szabáĺvokat.
(6) A Megr€ndeĺô a közbesuerfési e|járáś a|apján megkötÖti szeľződésen aläpuĺo eílěnszo|gá|tatásból
eÍÉdó. tärbzásáVa|szemben csak a iogos!łt álE| e|ĺsmert, egynemĺi és Ejáľĺ kóvétélését siámíĺhatja
be; a beszámftás azonbän nem sérhet{ a'köaret|en kífizetésre ioqreu|t ahálläkozók.ĺoóait.,l321sĺ1) A felek'nem m&losĺÜlagák e közbeszezesĺ eljáľás ełedményekéntmęgkoirř szezódésnek
a ĺethĺvás' a dokumentácĺó feltéteiei, iĺletve az ajánlai taĺb|ma.abpián ňreohaÉrožott részéĹ ha
a) a qódosĺtás o|yan É|tété|ekď hatá(oz meg, amelyek ha szěľepercr voha.'a szezódésĺ<ötést
mege|rzÔ kÖzbeszełzési eljáÍásban, az eredetiĺEg reszt vetr aján|attevókÖn kĺvÜĺ más aján|atte]/ök
részt,éE|ét' vagy a nyertes aján|et he|y6tt másik aján|at nyeItessegéi lehetóvé tBttěŕ vo|na' Veov
b) e módosttás a szeŹödés gazdäsági egyensuiyát a Vá|ĺa|kozó iáváĺa vá|tctatia meo. vaov 

-.
c) a mód9sĺtás a szě|-ződés táÍgyát az eľedeti szeződésben- fogtá|t ajánHtŕevöĺ ŘeĚźettsegnez
képest új elémt"e terjeszti ki.
q ts."$ beĺe.dé! a) pon$ában fuglalt feľtétel fenná|ĺását nem ke|i vt.zsgálni. ha a szeżödes
mooosfiasa. olyěn i(Öru|rneny miatt vált suilkségessą ameý a szez6déskótést kÔVetôen - aszeíztdeskötéskof e|ôÍe nem |átható okbóĹmerÜ|t íel és a széződés rłaĺametyik.féI |ényeges jęm
99aj9! :éľ: ľ.'9 .a. szezodę:.gt1ęn eléT9 .valtozĺk a módosÍtás é,eofiénv"Řéń,iä;''.;
KÖzbeszerzésł eljáľásban d' ajántab,k éitéĺ(etésének (Kbt' 63.s (4) bekezdés) alapjául'.szo|gáít a
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!v|eg,Ieľ9!9śó-t9bs az e|jáľásban 'íÉszÍ vett minden ajánlaüevót a módosĺÉsróĺ.és ąnnak'íészle(esindokaiíÔĺ éÍtesĺtenÍ.

ĺ9ł*-!1).bę'f.gąb) 9ongának a|ka|małzásábap 3 szerzőđésbén fog|alt erédeti ě|lěnértÉk s%ot
*9:1.?ľ:.lo.Y."ĺ".1*.l ,mĺnden esetben úgy kell tekinteni. hogyä . ééäđäéś-dá'ioi,Jiói
egyensuĺyál a nyertes aJánlatievö javäľa mewáľtoztatja.

ĺ.ľÜo]t |döErtaľfiä ä|ätt nem változhahak az e|jáľast megĺndÍto Elhíväs, dokumentáci{'. kĺeqészÍtö
Ę|eKozElEs a|aplan tefr ajän|at szeÍĺnti egyéb s2el.ződése6 fu|téb|ek (KbĹ 132.s ),

A.Jelę'n 'szezöo.est a 
'fetek eĺolvasás ěs: kÔzčs éile|mezés után, mint akaľaJukkal mindenben

megegyeEćt. J.rvéhagyllas ĺÍiák a|á.

B{'ď€pesE 2012. augusztus'| 0.
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ĺntéahényěĺIkérfi .ebéđ ađagok jegqzěke

Bókay Jánoś tĺuÍĺxen Kéttannye|v.r sŽąk.kózépiskoĺa, szakiskola és Gimnázium
108&Budap€st csobáńc u. í.

Fgcoĺ József szakkép3ó ĺskóla es Gimnázium
ĺ2í4 Budapest' Tejtlt u. í2.

Kanizsey DoÍotty'a Eg€szségÜgyi szakképzó Iskola és Gimnáz.um
t(N3 BudapesĹ Tha|liczy 'Lajqs'ü. 1.

Nertre5. Nagy Ágnes' ľlumán ŠzakkoeéPiskola és GiÍnnázirrm
11í5 Budapest' Tha|ĺó.uy Lajos u' 1.

Raoul W€llenbeřg Humán Szakképzö lskola.éš Girnnázĺum
10s3 Budapest' Ludovika tér l.

$ęmmehľeis |gnác.Humán Szakképző lsko|ą és gimnázĺum
1194 Budapeśt cseng6 u' ,1.

tsszesen:

8.000 adag

5.000 adag

?.009 adag

B.@o adag

10.000 adag

ĺ2.0ô.B adąg

58'000 edäo
1.?:,

azazÖwentyllł ďag, mélynéI az€nban
intézményenként éďvagy Összesen ĺegÍéljebb 30,9/ľkal nagyobb mennyiségie|téĺés;'ľehet!

AÍeljegítésĺe vona&oznak: :

1a ĘĘ!í Í. (v|.3c.}:VM.i€riđe|et Á,.verld' Ég|átsipĘi*äęĺmékgE elóálĺĺ€Śänak és'Íoŕgälôřnba
hôzatalának éle|ÍťiisŻEf biztonsági feĺtÉteleirÓ|i, valamlnt
; az' otszágos Ełe|mezés. és Táp|á|kozásfudornányĺ lntézet (oÉľ|) iA rendszéres étkeztetést
bĺuüosĺtl, szeľezętt éle|mezési'élHtásna vonad<ozó Ép|ákożs.egeszségť|gyi a.iäntás]ĺ(özétĺ(éztetők
számáľe".
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