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SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. november 25-ei ülésére 

a Hungast Vital Kft. közétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pomáz Város Önkormányzata a 2015. évi CXLIII. törvény 81.§ (1) bekezdés szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le a „közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyában. A 

közbeszerzésben nyertes pályázó a Hungast Vital Kft. lett, akivel a szerződés 2021. január 30-

án került aláírásra. 

 

Az előterjesztés 1. számú mellékleteként szereplő a szerződés árazó táblája szerint az összes 

intézményre vonatkozó nettó ajánlati ár 162.055.137.-Ft + 27% ÁFA (bruttó 205.810.024.-Ft). 

 

Az előterjesztés 2. számú mellékleteként szereplő szolgáltatási egységár módosító javaslatuk 

16%-os árnövekedés a 2022. január 1. napjától. Ez az összeg a fenti szerződéskötési árral 

kalkulálva már nettó 187.983.959.-Ft + 27% ÁFA (bruttó 238.739.628.-Ft) összeg lesz. 

 

A 2021. év eddig eltelt időszakára tekintettel az alábbi táblázatban látható, hogy az egyes 

intézmények tekintetében mekkora összeg került kifizetésre közétkeztetésre. 

 

Intézmény 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kötelezettség-
vállalás 

Teljesítés 

óvoda        32 000 000            38 000 000            37 242 872            28 388 568     

iskola        60 000 000          110 000 000          109 537 257            93 097 477     

szociális intézmény           6 500 000            20 000 000            15 399 518            13 790 171     

Összesen (K332)        98 500 000         168 000 000         162 179 647         135 276 216     

27% ÁFA (K351)        26 595 000            45 360 000            43 788 505            36 524 578     

Mindösszesen      125 095 000          213 360 000          205 968 152          171 800 794     

 



Az alábbi tábla pedig ugyanezen időszak, ugyanezen intézményei tekintetében mutatja a 

közétkeztetéshez kapcsolódó bevételeinket. 

 

Intézmény 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kötelezettség-
vállalás 

Teljesítés 

óvoda        10 740 440               5 407 758               8 319 744               8 026 326     

iskola        36 570 430            36 570 430            28 607 848            22 533 507     

szociális intézmény        17 500 000            20 000 000            18 463 722            18 448 675     

Összesen (B405)        64 810 870            61 978 188            55 391 314            49 008 508     

27% ÁFA (B406)        17 498 935            16 734 111            14 955 655            13 232 297     

Mindösszesen        82 309 805            78 712 299            70 346 969            62 240 805     

 

A fenti két kimutatásból látható, hogy az intézményi étkezésre vonatkozó térítési díjainak 

bevétele a kiadások egyharmadát teszik ki.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntést meghozni 

szíveskedjenek 

 

Kelt: Pomáz, 2021. november 24. 

 

                                                                    Leidinger István 

                                                                      polgármester 
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Vá i l a l kozási szerződés

amely létrejött egyrészről
P omáz Vá ros Ö nkormá nyzata

székhely: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25

adószám : 157 31058-2-1'3
képviseli: Leidinger lstván

mint Megrendelő (a továbbiakban "Megrendelő'),
másrészről

Név: Hungast Vital Kft.

székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.

adószá m : L07 9827 4-2-44
cg.: 01-09-260385

képviselő: KérfalusiAttila és Komáromi Csaba ügyvezetők
m i nt Vá l la l kozó (a tová bbia kba n :,,Válla lkozó")

(a továbbiakban: MegrendelÓ és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az alulírott
helyen és napon az alábbifeltételekkel.

L. ELŐZMÉNYEK

1-.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi cXLlll. törvény (a továbbiakban: Kbt') 81 5 (1)

bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le ,,Közétkeztetési feladatok ellátása"
tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Az eljárást megindító felhívás 2020.1'I'25. napon
a 2020/5 230-567934 számon jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED). Az eljárásban
részekre történő ajánlattétel nem volt biztosított.

L.2. Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró
okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó
ajánlatnak minősÜlt'

1'3. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlataként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belÜ| teljeskörű élelmezési
szolgáltatás biztosítására vonatkozó vá|lalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötnek
egymással. Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szőló 201"3. évi V' törvény B:1. 5 (1)

bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősÜl.

2' 
^szERzőDÉsTÁRGYA

2.J.' Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott Közbeszerzési
Műszaki leírásban meghatározott élelmezési, közétkeztetési feladatok ellátását a Pomáz Város
Önkormányzata részére a kapcsolódó , a műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal egyÜtt.

2.2' Felek megállapodnak, hogy vállalkozó főszolgáltatása az alábbiakban meghatározott:

t-

W

T Óvoda 5 244

Általános iskola 3 1852

3 Középiskola I 185

4 ldősellátás I 365

tl ::, it ;'; j:,, '::',.,.i:,,:t.: 1:, ',,1.: y,11: ..'; i?l'i '
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5 Szociális étkeztetés 254

6 SzÜnidei
(RGYK)

gyermekétkeztetés 15 67

7 Gyermekek alternatív na pközbeni

ellátása (napközi tábor)
3 54

Felek megállapodnak, hogy a 7. sorban rögzített (szünidőben, a napkozi táborban résztvevők

számára nyújtott) szolgáltatás megrendelése Megrendelő egyoldalú jognyilatkozata alapján történik
a szerződés hatálya alatt (Kbt. 16. s (1) bekezdése szerinti opcionális rész).

2.3. A Közbeszerzési Műszaki Leírás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az ellátandó

feladatok részletes leírását, adagszámokat a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza

2.4. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik'

3. FELEKJoGAl És KÓTELEZETTSÉGE|

3'1' Megrendelő szolgáltatása

3.1.1.Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szÜkséges adatokat, információkat, feltételeket
Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely

Vá l la l kozó te|jesítését elősegíti.

3.L.2.Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és a vállalkozói díjat megfizetni.

3.2. Vállalkozó szolgáltatása

3' 2. 1. E l l ótotto k étkeztetése

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/201'4' (lV. 30') EMMl
rendelet, és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szÜkséges szakmai minimumfeltételekről
60/2003. (X.20.) EsZcsM rendelet 4. s (1) bek. f) pontja alapján a normál, a könnyŰ-vegyes és

diétás étkezésben részesÜlő személyek számára napi háromszori főétkezést és naponta egy

alkalommal kisétkezést kell biztosítani. A reggelihez meleg italt (teát, tejet, tejeskávét, kakaót)

szolgáltat. A diabéteszes étrendű betegeknek a három főétkezésen felÜl még kettő kis étkezést
(tízórai, uzsonna) és utóvacsorát is szolgáltat. A Vállalkozó gyógyintézeti alapétrendet, könnyű-

Vegyes étrendet és diétás ételeket biztosít. Az étlap tervezése a jelen pontban rögzített
jogszabályok figyelembevételével a Vállalkozó feladata úgy, hogy a helyi igényeket is tÜkröző étlap

biztosítása érdekében egyeztetni l<öteles a Megrendelő képviselőjével. Az étlaptervezetek
elfogadásához a pénzÜgyi Ügyintéző jóváhagyása szÜkséges'

Vállalkozó feladata

. az idős korosztály részére napi négyszeri

o szociális étkeztetés során napi egyszeri

étkezéshez az ételek biztosítása, az étkeztetés Megrendelő feladata.

3. 2. 2' Ó vo d a i, ó lta l ó n o s-é s közé p i s ko l a i étke zteté s

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyielőírásokról szóló 37l20I4. (lV. 30.) EMMl
rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmaifeladatairó| és

működésÜk feltételeiről szólő 1'l200a. (|. 7.) sZcSM rendelet alapján korcsoportonként történik az

étkeztetés.

Vállalkozó feladata

. az óvodában és általános iskolásban a napi háromszori

o középiskolában a napi egyszeri

I
tw
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. sZÜnidő alatt a rendszeres 8yermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesÜlők számára

napi egyszer házhoz történő szállítással.

o szÜnidő a|atti napközitáborban napi háromszori

étkezéshez az ételek biztosítása, az étkeztetés Megrendelő feladata.

3'2. 3' Fe l n őtt étkeztetés

Vállalkozó feladata Megrendelő alkalmazottainak és vendégeinek étkeztetése, amelynek során 2

(kettő) féle menÜ, diétás menÜ biztosítása szükséges.

3.2.4' E le ktro n i ku s re n d sze r biztosító so

Az óvodák és iskolák napi adagszám megrendelése a tárgynapot megelőző munkanap ].0 órakor

automatikusan történik. Ehhez a vállalkozó köteles az EPER program étkezés moduljához való

közvetlen kapcsolódás feltételeit megteremteni a Kozbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltak

szerint.

3./..5.Lllenorzes

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy Megrendelőnek vagy Megrendelő megbízottjának biztosítja

a) az étel készítéséhez felhasznált nyersanyagok minőségének, mennyiségének folyamatos

ellenőrzését,

b) a nyersanyag kiszabatok ellenőrzését, kalóriaértékének, tápanyag Összetételének

elemzését folya matosa n,

c) Vállalkozó teljesítésébe bevont főzőkonyhák rendszeres látogatását, ellenőrzését, étel

szállítási feltételeinek vizsgá latát.

Megrendelő a fenti bekezdésben foglalt ellenőrzéseivel kapcsolatos észrevételeiket írásban közli

Vállalkozóval, aki a hiányosságok megszÜntetéséről tett intézkedéseiről Megrendelőt _ az

észrevételek kézhezvételétől számított - legkésőbb 5 munkanapon belül írásban köteles

tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztása sú!;los szerzőrlésszegésnek minősül.

Vállalkozó köteles a fogyasztói panaszok kezelése érdekében elektronikus elérhetőséget (pl. e-

mail) biztosítani olyan módon, hogy az oda beérkező Üzenetek kézbesítése Megrendelő részére is

megtörténjen. A fogyasztói panaszok kivizsgálása Megrendelő közreműködésével történik' A

megalapozott panaszok esetében Megrendelő a hIbás teljesítésre vonatkozó szabályok

a lka lmazására jogosu lt.

4. A TEUESíTÉS HELYE, rrlÓolA A SZERZÓDÉS HATÁLYA:

4.I. Ateljesítés helyei.

o Mesevölgyi Óvoda (2013 Pomá z, Beniczky u. 11.);

o Mesedombi Óvoda (2013 Pomáz, Beniczky u' 84.);

o Mesevár Óvoda (2013 Pomáz, Béke u. 9.);

o Pomázi Hétszínvírág Óvoda (2013 Pomáz, Jőkai Mór u. 2.);

. Napsugár Óvoda (20J-3 Pomáz, József Attila u.4.);

. . Mátyás Király Álta|ános lskola (2013 Pomáz, Mátyás Király u. 2.);

o SashegYi Sándor Általános lskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola (2013 Pomáz,
lskola u. 2.);

o Pomázi Német NemzetiségiÁltalános lskola (2013 Pomáz, Beniczky u. 53.);

o Szociális Szolgáltató Központ (2013 Pomáz, Községház u.2');

Á
I
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4.2. Aszerződés hatálya:

4.2,1..Szerződő felek jelen szerződést a hatályba lépést követő L9 hónapos határozott időtartamra kötik.

A szerződés a mindkét fél által történő kölcsönös aláírás napján lép hatályba, eltérő időpontban

történő aláírás esetén a későbbi időpontban. Felek megállapodnak, hogy a szerződés határozott

időtartamának lejártát megelőzően legalább 1 hónappal (30 nappal) Megrendelő jogosult

egyoldalú nyilatkozatával a vállalkozási szerződés időtartamát változatlan feltételekkel

meghosszabbítani további 5 hóna p időtarta m ra.

4.3. A teljesítés módja

4'3.1".A Vállalkozó a saját költségén biztosítja az élelmiszerellátást és az élelmiszerek tárolását és

tartalékolását.

4.3.2.^ kommunális hulladék és a szemét eljuttatása a szeméttároló he|yiségbe a Megrende|ő

kötelessége.

4.3.3.Vállalkozó az étkeztetési szolgáltatás szerződésszerrÍ teljesítése érdekében- az alapul szolgá|ó

közbeszerzési eljá rás doku mentu ma i ba n leírta kka l egyezően - vá l la lja, hogy

a. elkészíti a beszerzés tárgya szerinti ételeket, az ételek megfelelő időben, mennyiségben,

minőségben és megfelelő hőmérsékleten kiszállítja, átadja, majd az ételmaradékot begyűjti,

szakszerűen elszá llítja, kezeli.

b. a teljesítéshez az étkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagokat beszerzi, e költségeit elkÜlönítetten

nyi lvá nta rtj a, M egrendeló fel h ívásá ra erről ad atot szo lgá ltat,

c. az étrend elkészítésekor _ a teljesítés során folyamatosan - figyelemmel kell lenni a

kÓzétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségÜgyi előírásokról szóló 371201'4 (lV.30). EMMl

rendeletben és valamennyi irányadó jogszabályban (a továbbiakban: hatályos vonatkozó

jogsza bály) foglalta kra.

d' Az étlapok és ételek esetében a hatályos jogszabályban rÖgzített korcsoportonkénti napi

energiaszÜkségletnek kell megfelelni azzal, hogy a jelen szerződés teljesítés során az

energiaszükséglet napi háromszori étkezés, benne két kisétkezés és egyszeri főétkezés,

biztosítása esetén a jogszabály szerínti napi összenergia szÜkséglet%-a kell, hogy legyen.

e' a HACCP előírásoknak megfelelő fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtároló szállítóedényeket

Vállalkozó biztosítja a szolgáltatás keretében. Vállalkozó köteles a szolgáltatás akadálymentes

biztosításához szÜkséges edénykészlet folyamatos szinten tartásáról, kiegészítéséről saját

költségen gondoskod ni.

f. Vállalkozónak Megrendelő rendszerével csatlakozásra alkalmas számítógépes nyilvántartást kell

vezetnie az ebédszolgáltatást igénybe vevőkről (név, adagszám, befizetett összeg, lemondott

ebédek, szakorvos által igazo|t diétás étkezés), valamint elektronikus ebédjegyet kell az

igénybevevők részére biztosítania.

g. diétás étkeztetés biztosítása egyadagos kiszerelésű, zárÍ dobozban/ételhordóban, nevesítve

h. menÜválasztás lehetőségét biztosítja, az alapul szolgáló közbeszerzési eljárás dokumentuma

szerint: iskolai étkeztetés esetén kettő menÜből való választás. Az óvodai étkeztetés során a

menÜvá laszték biztosítása nem előírás'

i. Vállalkozó köteles évente, akkreditált mikrobiológiai laborvizsgálatokkal igazolni az élelmiszerrel

kapcsolatos tevékenység során használt berendezés, felszerelés, gép, munkaeszköz,

élelmiszerrel közvetlenÜl érintkező munkafelület és csomagolóanyag, valamint a személyi

tisztaság megfelelőségét. Ennek tanúsítását a tárgyév valamennyi adatát tartalmazó

oldal4 / LS
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dokumentum tárgyévet követő második hónap 5-dik napjáig folyamatosan megkÜldeni. Jelen

pont szerinti dokumentumok megléte a szerződésszerű teljesítést igazoló egyéb

dokumentumok mellett - az esedékes, azaz a tárgyévet kovető második hónap teljesítése

igazolásá nak kiál lítási feltétele.

j. Megrendelő a szolgáltatás ellenőrzésére, különösen, de nem kízárólagosan az ételek

jogszabályban előírt mennyiségét és minőségét illetően- bármikor jogosult azezzel megbízott,

illetve feladatra kijelölt személy útján ellenőrizni, ezért Vállalkozó köteles hozzájárulni és tiirni,

hogy Megrendelő, vagY az általa megbízott személy/szervezet a teljesítést ellenőrizze'

4.3.4.Vá||alkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szÜkséges jogszabályi

feltételekkel, engedélyekkel, képesítésekkel teljes körűen rendelkezik, és rendelkezni fog a

szerződés időtartama a|att. Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szÜkséges minden

engedélyt a saját költségén beszerezni, illetve azokat a szerződés időtartama alatt saját költségén

fen nta rtan i, megújíta ni.

4.3.5.Vállalkozo a szerződés aláírásával teljes felelőssége tudatában kijelenti és igazolja, hogy

a. minden szükséges intézkedést megtett arra vonatkozóan, hogy mindazon fennálló és várható

feltételek tekintetében teljesen tájékozott legyen, amelyek teljesítését érintik, vagy érinthetik'

Ezen feltételek, és kihatásaik a vállalkozói díjban benne foglaltatnak.

b. ismeri az összes jogi és szakmai előftást, amelyet a teljesítés során követnie kell, ezeknek

megfelel,

c. a vállalkozói díj Megrendelő általi elfogadása előtt megkapott minden szükséges ínformációt és

figyelembe vett minden körÜlményt, ami a díjat befolyásolhatja,

d. megvizsgálta Megrendelő által a kozbeszerzési dokumentumokban átadott valamennyiszakmai,

műszaki és egyéb információt és ezek alapján a jelen szerződés teljesíthető'

4.3'6.A kiszállítást az alábbi időpontokra kell teljesíteni:

o tízőrai: munkanapokon 7 és 7:3O között
o ebéd: munkanapokon 10:30-ig

. uzsonna:a reggelivel, vagy az ebéddelegyütt azintézményekkeltörtént egyeztetés alapján.

+.:.z. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgy heti étlapot, a tárgyhónapot megelőző 1-

hónappal előbb átadja a 3.2.t pont szerinti személynek, aki arra 3 munkanapon belül írásban

észrevételeket tehet. Megrendelő intézménye észrevételeit Vállalkozó köteles figyelembe venni,

és azt a szolgáltatása folyamán betartani. Amennyiben Megrendelő intézménye észrevételt nem

tesz, úgy az az átadott tárgyhavi étlapok elfogadását jelentí.

4.3.8.Vállalkozó köteles a Megrendelő intézménye étkezőhelyiségében elhelyezendő, tárgyheti

étlapokat és az adagolási útmutatót _ korcsoportonkénti bontásban _ Megrendelő részére

megkÜldeni. Felek megállapodnak, hogy a jól látható helyen történő kifÜggesztés Megrendelő

feladata.

4.3.9.Megrendelő kotelezettséget vállal arra, hogy tárgyheti megrendelését a 3.2.4 pont szerinti

rendszeren keresztÜ l továbbitja.

4.3.tO.Pótrendelések és a megrendelések lemondása a 3.2'4 pont szerinti rendszeren keresztÜl

történik.

4.3.1'L'Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó saját költségén biztosítja az étel szállítást és

begyűjtést, egyben biztositja, hogy az előre csomagolt ételek sértetlenül kerÜljenek az

intézmények dolgozóihoz, az ételek átadásárÓi száiiítóievéiiei cjokumentáija.

Á\-_

ffir'uL



4.3.I2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében ismételt veszélyhelyzeti

intézkedések bevezetése indokolt, az étel adagokat egyesével történő csomagolással kell ellátni,

és ilyen módon kiszállítani.

4.3.L3. Biztosítás

4'3.1'3.1'. Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés napjáig köteles az alábbiak szerinti

felelősségbiztosítást kötni, és felelősségbiztosítása érvényességét a jelen szerződés időtartama
a latt folyamatosa n fenntarta ni :

Vállalkozó a szolgáltatás nyújtása során, bármilyen gondatlanságból, figyelmetlenségből,
hanyagságból, szándékosságból valamint az előírt szabályok be nem tartásából eredő
káreseményekért felelősséggel tartozik, továbbá a munka végzése során harmadik személynek
okozott valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik, ezért Vállalkozó kijelenti, hogy 400
000 000 Ft/kár és B00 000 000 FtléV felelősségbiztosítási keretszerződéssel rendelkezik az alábbi
kockázatokat i l letően :

a) a szerződés tárgyát képező szolgá|tatást megvalósító tevékenységi felelősségbiztosítás,

b) munkáltatói felelősség biztosítás,

c) a szerződés tárgyát képező szolgáltatást megvalósító szolgáltatói felelősségbiztosítás 100 millió
Ftl éV és 50 millió Ftl káresemény értékben,

d) termék felelősségbiztosítás 10 millió FtléV és 5 millió Ftlkáresemény értékben

4.3.13.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a biztosítási szerződést, jelen szerződés
megkötésekor átadja, illetve folyamatosan a jelen szerződés időtartama alatt hatályban tartja,

illetve megÚjitja.

4.3.I3.3. Vállalkozó a biztosítási szerződés hatályát köteles a Megrendelőre oly módon
kiterjeszteni, hogy Megrendelő a biztosítási szerződésekben kedvezményezettként kerüljön

feltÜntetésre. Ezen biztosítási szerzódés meglétét, hatályosságát a Megrendelő a

szerződéskötéskor és jelen szerződés teljesítése alatt bármikor vizsgálhatja.

4.3't3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen pont szerinti kötelezettségének elmulasztása

súlyos szerződésszegésnek minősÜl, amely esetben Megrendeló a jelen szerződést azonnali

hatál lyal jogosu lt felmondani.

4.3.13.5. A biztosítási kötvény és az utolsó esedékes biztosítási díj befizetését igazoló igazolás jelen

szerződés mellékletét képezi'

4.3.1'4.Vállalkozó vállalja, hogy folyamatos szakmai ellenőrzési lehetőséget biztosít a Megrendelő
számára. az alábbiak szerint:

r { Vállalkozó az élelmezés higiéniai és HACCP rendszerének felÜlvizsgálata céljából a

Megrendelő képviselőinek folyamatos betekintést enged a saját HAccP
dokumentációjába'

r I Megrendelő képviselője (szakmai kapcsolattartással megbízott dietetikus) az étrendek
tápanyagtartalmának ellenőrzése céljából, folyamatosan bekérheti az étlapokhoz
ta rtozó tápanyagta rtalm i szá mításokat.

r { Vállalkozó a teljesítésben résztvevő konyhák vonatkozásában végzett mikrobiológiai
vizsgálatok eredményét, a vizsgálat elvégzését követően köteles Megrendelő
ren d el kezésére bocsáta n i.

r { Vállalkozó a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer előírásai szerint lehetőséget biztosít
a reklamáció lehetőségére (pl. Vásárlók könyve). Reklamációk esetén a Vállalkozó kÓteles
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betekintést engedni ezen, reklamációkba, és ezen, fogyasztói reklamációk esetén (a

M egre n d elő sza kma i ka pcsolatta rtójáva l egyeztetve) soron kívÜ l elj á rn i.

4.3.15. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az általános, eseti és helyi tűz-, munkavédelmi,

környezetvédelmi és higiénés előírásokat betartani, a munkavállalóval és közreműködő harmadik

személlyel, alvállalkozókkal e szabályokat megtartani, a tűz és munkavédelmi tevékenység

összhangját megteremteni.

4.3.I6.Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az alábbi szakembereket a teljesítésbe bevonni

o I fő felsőfokú végzettségű dietetikus, vagy azzal egyenértékrÍ képzettséggel rendelkező

szakember;

o t fő középfokú végzettségű szakács, vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező

szakember;

o t fő középfokú végzettségű diétás szakács, vagy azzal egyenértékű képzettséggel

rendelkező szakember'

o t fő középfokú végzettségű élelmezésvezető vagy azzal egyenértékű képzettséggel

rendelkező szakember.

4.3.t7.Vállalkozó a szerződés időbeli hatálya alatt köteles fenntartani

O HACCP,

o ISO 9001, 14OO1,22OOO;

o OHSAS 18001.

szabvány szerinti rendszerrel, vagy azzal a 321'/20L5. (X' 30.) Korm. rendelet 24. s (3)-(4)

bekezdése alapján egyenértékű tanúsítvánnyal, Vagy az egyenértékű minőségbiztosítási

intézkedések egyéb bizonyítékaival, vagy egyenértékű vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival'

4.3.18'Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vendéglátó-ipari termékek előállításának és

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonságife|tételeir'ő| szőlő 62/2aL1' (V|. 30.) Vl\4 rendelet, a

különleges táplálkozási célú élelmiszerekró| szóló a 36/2004. (lV. 26.) ESzCsM rendelet valamint

szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségÜgyi előírásokról szóló kÜlön

jogszabályban foglaltakat, továbbá az országos Tiszti Főorvos utasításait és egyéb ajánlásait a jelen

j ogviszo ny id őta rta ma a latt folya matosa n beta rtj a.

4.3'L9.Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az étkeztetést igénybe vevőket a

le h ető legmagasa bb színvona l ú el l átásba n részesítse.

4.3.21.Megrendelő - lehetőségeihez képest - mindent elkövet annak érdekében, hogy Vá|lalkozó

tevékenységét zavartalanul, optimális feltételek mellett végezhesse. Szerződő felek _ a

jogszabályokban foglalt kötelezettségeiken túl is - törekednek a legszorosabb egyÜttműködésre a

szerződés időtartama a latt.

4.4. AteljesÍtés igazolása

4.4.1. Vállalkozó szerződés szerint teljesítésről Megrendelő teljesítésí igazolást állít ki a Kbt. 135. 5 (1)

bekezdésben fog|altak szerint. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolás kiadására

. azóvoda és a szociális szolgáltató központ vonatkozásában az intézményvezető,

. az iskolák vonatkozásában az alpolgármester

jogosult.

A teljesítési igazolások képezik a havi számlák alapbizonylatát, amelyre figyelemmel a Vállalkozó

inoacttli z <z1mlÁlz bi1llítA<ra infÁzménrrek szerinti teliecítés alanián A Vállalkozói díi elszámolási
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alapja Vállalkozó megajánlása. Az elszámolás a ténylegesen szolgáltatott adatok száma és jelen

szerződésben meghatározott egységárak figyelembevételével, havonta történik.

4.4.2' 
^ 

Megrendelő az adott hónapra vonatkozó Vá|lalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a tárgyi hónapot követó hónap B. (nyolcadik) napjáig írásban köteles
nyilatkozni a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a

Kbt. 135. s (1)-(2) bekezdésének megfelelően.

5. vÁuxozÓl DíJ És ANNAK MEGFIZETÉSE, FlZETÉsl FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

5'2. Az étkeztetési szolgáltatási díj megállapítása a 2. sz. mellék|etben rogzített díltételek alapul vételével
havonta, a tényleges igények alapján megrendelt adag mennyiségekre tekintettel történik.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a2 éklet s'zerinti rak évente egyszer emelhetők a

KsH által közölt előző évi leges inflációs ráta és a nye kimutatás ala pu

nt a sze lépését követő év nuár ]-. L?p!ól.A díjemelésről
Vállalkozó a KsH által köZölt nyleges i ciós ráta közzétételét követően azon na l jogosu lt

Megrendelőnek megkÜldeni, megemelt díjak a tájékoztató elfogadását kovető hónaptól lépnek
hatályba' Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban hivatkozott díjmódosulást a Kbt. 141 5

(4) a) pont szerinti szerződés módosításként fogadnak el.

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj a kapcsolódó szolgáltatások, költségek stb. egészét is
tartalmazza, amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további
ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat,
kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.

5'5' Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF).

5.6. nz Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadók.

5'7. Megrendelő előleget nem, részszám|ázási lehetőséget havonta biztosít olyan módon, hogry

Vállalkozó a4.4.1pont szerintiteljesítési igazolások alapján állítja ki a számláit, havonként összesen
3 (három) darabot. Felek megállapodnak, hogy a szÜnidei étkeztetésról az adott hónapokban
kÜlön szám|át kell kiállítani.

5.B. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban
(HUF) teljesíti a Kbt. 135. s (i) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk' 6:130' s (1) és (2) bekezdése
a la pján'

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a2oI3' évi V' törvény 6:155. $ szerinti mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a kÜlön jogszabályban

megállapítottak szerint (20t6. évi lX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.10. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerzódésnek
mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

5.11' A számla kifizetésének további feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzÜgyi és

egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.

5.L2' Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen

szerződés előírásainak nem fele| meg, Vagy a fizetés a jelen szerződésben meghatározott egyéb
előfeltételei nem teljesülnek, Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására
írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla
kézhezvétele napján kezdődik.

5.13' A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződésh ezarravonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
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Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkÜl. A
meghatalmazás benyújtásának elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősÜl'

5.t4. Vállalkozó a kiállításra kerülő számlákon köteles feltüntetni azt a tényt, hogy a számla tartalmaz-e

közvetített szolgá ltatást.

6. szE RZŐDÉsl B lzTosíTÉKo K, 

^ 
szER1őDÉs M EG ERosírÉsr

6.1. Késedelmikötbér

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. s), a jelen szerződésben

meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fiZet

Megrendelőnek. A késedelemi kötbér mértéke 5% 30 percenként. A késedelmi kötbér alapja a

késedelemmel érintett adagok teljes nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke 2

tételnek megfeleló összeg. 60 perces késedelem után a szolgáltatás meghiúsultnak tekintendő.

6.2. Hibás teljesítési kötbér

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. 5), a jelen szerződésben foglaltakat

hibásan teljesíti, kötbért fizet Megrendelőnek. A hibás teljesítési kötbér mértéke 5%. A kötbér

alapja a hibás teljesítéssel érintett adagok teljes nettó ellenértéke.

Hibás a teljesítés kÜlönösen akkol ha nem felel meg a 62/201t' (Vl.30') VM rendelet és a3712014
(lV.30) EMMl rendelet előírásainak, illetve ha közegészségÜgyi szabályt sért; a Pest Megyei

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségÜgyi lgazgatóság, illetve egyéb hatóság

által legalább L alkalommal bármely, a szolgáltatásban részt vevő konyhánál, vagy olyan okból,

amelyért a Vállalkozó felelős, bárme|y intézménynél élelmezés-egészségügyi/közegészségÜgyi

szempontból súlyos, megalapozott kifogást talál; mennyisége, minőségre vonatkozó kifogást

írásban, legalább 5 alkalommal dokumentá|ja a Vállalkozó felé, aki a hibát elismeri és azt előírt
hatá ridőben nem javítja.

6.3. Meghiúsu|ásikötbér

Amennyiben o|yan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186. $) a szerződés teljesedésbe menése

megh iúsu l, koteles Vállalkozó Megrendelőnek megh iúsulási kötbért fizetni.

Az egyedi részteljesítés meghiúsulása esetén - amennyiben azért a Vállalkozó felelős _ a

meghiúsulási kötbér mértéke 10%. 
^ 

kötbér alapja a meghíÚsulással érintett adagszámok nettó

összesített el lenértéke.

Amennyiben a Megrendelő a teljes szerződést megszünteti Vállalkozó szerződésszegésére

alapítottan a meghiúsulási kotbért mértéke 15.000'000 Ft'

6.4. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszó|ítás útján érvényesíti, melynek Vállalkozó

köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti irat

kézhezvételét követő 3 munkanapon belÜl magát érdemi indokolással és azt alátámasztó

bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a Kbt.-ben (135. 5 (6)

bekezdés) foglalt egyéb beszámítási feltételek teljesÜlésekor a kötbér a vállalkozói számlába

beszámítható.

6.5. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmu|asztása nem zárjaki a szerződésszegésből eredő
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

6.6. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő e|fogadása nem jelent |emondást a

szer ződésszegés bő l e red ő igé nye krő l.

6'7. Kellékszavatosság

Vállalkozót kellékszavatosság terheli, amelynek szabályait a Ptk. tartalmazza' A Közbeszerzési

dokumentumoknak és a jogszabályoknak nem megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult
|''- - '-L. ^!L^.^2 \,lll^ll'^-! l-:!^l^^ ^ l.^llrl.LiL,!.^ +^li^^!rA^+ 4 L-l^ l.^liil l.;i^.,í+^^i 

^ 
L;h^ Li4^.,

vl55lduLd5lLdlll. vdlldtKUZU KULtrtc:5 d Kciltrt\l illJdJ LEUcJTLEJL J. \Jr drr vErul NrJovrLqru. 
^ 

r ilvq/ r ilor ry

kikÜszöbölése elsősorban csere útjá n történ i k.
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6.8. Vá llalkozó teljes ká rtérítési kötelezettséget vá lla l jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott
károkért, fÜggetlenül attól, hogy az Megrendelóre vagy harmadÍk személyekre hárul. Harmadik
személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3

munkanapon belÜl Megrendelőt teljes körúen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve
amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a

Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a

sérelemre/sérelemdíj ra is.

6.9. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó -
amennyiben erre jogi lehetőség van- Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben eZ nem lehetséges,
köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni' Pervesztesség esetén köteles
megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy
mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre.

7. ALVÁLLALKoZÓK

7.L. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk' szerint: kÓzreműködő(k)) isénybevételére. Az alvállalkozó
igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás
rendelkezései irányadóak.

7'2' Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az aiválialkozói
(közreműködői) általvégzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett
alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos kovetkezményekért is felel, amik ezen alvállalkozók
(közreműködők) igénybevétele nélkul nem következtek volna be.

7.3' Megrende|ő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhivja Válla|kozó figyelmét a Kbt.

138-139. S-ba n fogla ltakra.

8. KAPCSoLATTARTÁS, JoGNYl LATKoZATTÉftL, tttoKTRRTÁ$ szABÁLYo K

8'1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belÜl

a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra
hozata lát jogszabály előírja.

8.2. Vállalkozó - fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a

harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár; ill. igény
vonatkozásában.

8.3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő

egyéb személyekre, közremúködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási
kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként fe|el.

8.4. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörÜknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló
közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részÜkre a jogszabály szerinti
információ megadása Üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

B.5. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés
hatékonysága és Megrendeló kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében'

8.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési
Hatóságnak bejelenteni, ha

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés
felmondásához Vagy elálláshoz, kártérítés kÓveteléséhez vagY a szerződés alapján
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó
olyan magatartásáVal, amelyért felelős, részben Vagy egészben a szerződés
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lehetetlenÜlését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az

annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerzódő fél a
szerződésszegést elismerte-e, Vagy sor kerÜlt-e arra vonatkozóan perindításra.

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított

megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt

is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz,

kártérítés követeléséhez Vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció

érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződőfél olyan magatartásával, amelyért

felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenü|ését okozta.

8'7' Felek fenti körben megálIapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása

miatt Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha

bármely átadott tény, vagy körÜlmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel

Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem

tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származő

körÜlmény, kivéve ha az Megrendelőnek felróhatóan következett be).

B.8. Jelen szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak' Az arra
jogosultak jognyílatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg

érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail Üzenetek váltását, ha annak átvétele

igazolható:

Megrendelő részérőljognyilatkozattételre jogosult személy:

Neve: Leidingerlstvánpolgármester

Telefonszám: +36 26 81'4 3B1'

E-mail cím: polgarmester@pomaz.hu

Vá l l a l kozó r észéről j og nyi l atkozattétel re j ogosu lt sze m é ly :

Neve: KérfalusiAttila Gyula és Komáromi Csaba ügyvezetők

Telefonszám: +36 18027330

E-mail cím: titkarsag@hungast. hu

Megrendelő szakmai kapcsolatta rtója

Név: Dr. Tóth lboly aljegyző

Telefonszám: +36 26 8L4 373

E-mail: aliegvzo@ pomaz.hu

Vá lla l kozó sza kma i kapcsolattartója :

Neve: Fazekas Ákos

Telefon: +36 378 8846

E-mail : fazekas.akos@ hu ngast, hu

A ka pcsolatta rtók személyében történt vá ltozás nem mi nősÜ l szerződés módosításna k.

8.9. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

8.1-O. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2

munkanapon belÜl- illetve sürgős esetben haladéktalanul- írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek

tenni.

9. A szERZŐDÉs MEGszÚNÉse, ureszÜnrrrÉsE És rnpcsot-ÓoÓ szngÁLYor

9.1' A szerződés megszűnik a 4'2.1pont szerinti határozott idő elteltével vagy rendkívÜli felmondással'

9'2. A szerződés teljesítés előtti megszÜntetésére a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabá|yai

irá nyadók az alábbiak figyelem bevételével.
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9.3. A sérelmet szenvedett féljogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik
fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb
ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését
önmagában mega lapozza.

9.4' Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről kÜ lönösen, ha

a. Vállalkozó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi ffi€g, hogy az előírt
minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem lehetséges, Vagy

b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 1- napra), vagy

c. Vállalkozó ellen az il|etékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy

d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy

e. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, tör|ési eljárás indul, vagy

f. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és

emiatt a szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra Vagy az elállásra, vagy

g. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy

h. az előírt felelősségbiztosítás _ annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt- bármely okból
megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belÜl legalább azonos tartalommal
újabb az előírásoknak megfelelő biztosításijogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor
elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is

biztosított az ered ményes igényérvényesítés lehetőség, vagy

i. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét _ kivéve, ha ahhoz más
jogkovetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály- Vá|lalkozó megszegi, kÜlönösen a

Kbt. 136' 5 (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. s (1) bekezdés megsértése esetén, vagy

j' jogszabáiyon vagy jeien szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy

k. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy

l. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy

m. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy

n. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti,

o. Vállalkozó a megajánlása szerinti szakemberek foglalkoztatására vonatkozó előírást megsérti.

9.5. Vállalkozó jogosult jelen szerződéstőlvaló azonnali hatályú elállásrafelmondásra, ha Megrendelő

- olyan okból, amelyért felelős -
a. a számlát - felszólítás ellenére - sem fizeti meg, vagy

b. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

9.6. A szerződés bármely jogcímen torténő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig teljesített
szolgá ltatások el lenértékére jogosu lt.

9'7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fentijogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő
fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3

munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnalí hatályú felmondást
tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerzódésszegés tényére, és meg kell jelölni a

súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körÜlményt. Nem kell jelen
pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő)
nem lehetséges.
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9.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani- ha szükséges olyan határidővel,

amely lehetővé teszi, hogy a szerzódéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha

a. Vállalkozóban közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tula.|doni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennálla Kbt' 62. s (1) bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel.

c' Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt' 143. s (3) bekezdése

szeri nti ü gyletekről M egrend előt ha ladékta la n u l értesíti.

9.9. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:

a. feltétlenÜl szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 14L. 5

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 13B. $-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt' ]-39. S-ban

foglaltaknak; vagy

c. az EUMsZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indu|t vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

9.1-0. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, Vagy- a Ptk.-ban fog|altak szerint- attól elállni, ha a

szerződés megkotését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

10. áRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. jelen szerződés aláírását közvetlenÜl megelőzően Vállalkozó bemutatta az ajánlati felhívásban

meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. A kötvény hiteles másolata a szerződés

mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzítí, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés

teljesítéséig fennta rtja.

1"0.2. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább

100 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles

a másik felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő

károkért felelős.

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés

teljesítésével összefÜggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont ka)-kb)

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek

Vá l la l kozó ad óköteles jövedel mének csökkentésére a l ka l m asa k'

IO.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. $)teljesÜlése esetén,

írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba

bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

1O.5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
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jogkövetkezményei- ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását- alkalmazása alól,

amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján

Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt
a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

10.6. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a teljesítés helye szerinti
J á rásbírósá g/Tö rvé nyszék ki zá ró l agos i l leté kességét.

10'7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba Ütközne, Vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával
ellq4tétes |enng, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe _ minden további
jogcselekmény, így külonösen a szerződés módosítása nélkÜl _ a megsértett kötelező érvényű
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell

megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely
iendelke}ése á jZeriődés-rés7e és ázt szövegszerrjen a {zeriődés nem taialmazia (az adott
rendelkezés a szerződés részét képezi).

10.B. Jelen szerződés 6 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi
(Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a
döntések és döntéselőkészítő anyagok.

10.9. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének
(Vá l la l kozóná l cégszerű) a láírása esetén érvényes.

10.10'A Vál|alkozó képviselője jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az általa képviselt
szervezet a nemzetivagyonról szólő2aLL. éviCXCV|. törvény 3. s (1) bek. 1. a), b)vagy c) pontja

szerint átlátható szervezetnek minősÜl. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul
köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni' Vállalkozó tudomásuI veszi, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondhatja vagy - ha szerződés
teljesítésére még nem kerÜlt sor- a szerződéstől elállhat.

10.11.A Kbt' 131. 5 (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a

Szerződés 3.2'6 és 5'2 pontja tartalmazza. Az ajánlat további - értékelt _ elemei az alábbiak:

].0.12.Jelen szerződés az aláirásának napján _ amennyiben nem egy napon írják alá a szerződést, az

utolsó aláírás napján - lép hatályba.

11. MELLÉKLETEK:

t. közbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi felhívás, útmutató, műszaki leírás) (fizikai csatolás
nélkül)

oldalL4l

1
W

35 hónap
Az M.2' a) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
(dietetikus) szakember közétkeztetés terén szerzett többlet
tapasztalata (hónap), (min' 0, max. 36 hónap)

Az M,2, b) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
(szakács) szakember közétkeztetés terén szerzett többlet
tapasztalata (hónap), (min' 0, max. 36 hónap)

36 hónap

Az M.2' c) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
(diétás szakács) szakember közétkeztetés terén szerzett többlet
tapasztalata (hónap), (min. 0, max. 36 hónap)

36 hónap

Az önellenőrzési rendszer (28l2aI7. (V.30') FM rendelet szerint)
szakmai minősége (igen válaszok száma)

20

Ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó összege (nettó Ft/év)
199 997 881

Y



2. étkezési díjak
3. biztosítási kötvény, és díjbefizetési igazolás

4. nyertes ajánlat (fizikai csatolás nélkÜl)

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,

helybenhagyólag aláírják'

Pomáz,2021-, január 29 Bud 2a2t. január 29'

\í;t

Pomáz

Jogi ellenjegyzés:

Pénzugyi e

Szakmaiellenj

ngast Vital Kft.

képviseletében

megrendelő

n

Kérfalusi Attila Gyula és Komáromi Csaba Ügyvezetők

Vállalkozó

JAN ?9; *
t{tlr:fl,grltMtgB $fí"

1rn.;'':"1,r;'O*.St, I lir,:rrlii .;t S5'' ji'':ó**i*' 1ü.ÜaJ7+_fi'''í'4
a.

'ryn
JAN.I9.

ű
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táblázat képletezve van, a sárga háttéÍÍel rendelkező cellák kltöltésével
az ajánlati ár mé8adása)

táblárat

Megnevezés
Étkezés

tÍpus

összesen

Étkezteté

si napok
száma

110

összesen
1év

111,00

Ajánlati ár
.lettó ttladag

12 269 052,00

Ájánlatl ár
összesen nettó

FtÍéu

97,1

Nettó
Egységárak

2020 (Ft)

58,3

Norma
2020

10 069 465

Ajánlati ár
összesen nettó

Ft) 2020

62,9r

2o2L. év
norma alsó
határ (Ft)

64,71,

z1zL. éu

norma felső
határ (Ft)

ebéd 244 110 532 448,00 49 518 336,00 369,8 !74,9 40 474734 148,72 r94,74

uzS0nna 244 110 532 111,00 12 269 052,00 9L,1, 58,3 10 069 465 62,91, 64,71

Diétás* lízórai 2M 7 464 L44,30 27L255,20 113,9 67 L66 750 72,29 74,37

ebéd 244 L 464 582,40 8s2 633,60 462,2 200,9 675 661 2L6,77 223,OO

uzsonna 244 144.30L464 2tL255,20 113,9 67 166 750 72,29 74,37

AItalános
sknlr tízórai 185 91 799 121,00 11 107 679,00 101,8 66,5

9 345 138
7r,75 73,42

18!ebéd 135 353 519,00 70 248 207,OO 412,6 r99,6 55 846 648 275,37 zz7,s6
uzsonna 185 91 799 LzL,OO 11 107 679,00 101.,8 66,5 9 345 138 7r,75 73,82

:elnőtt

'dolEozóil ebéd 185 3 128 519,00 L623 432,OO 466,2

Diétás* tízórai 185 251 157,30 39 482,30 i,27,3 76,7 31 952 85,14

ebéd 185 1 04É 674,70 705736,2O 515,8 230 539 527 248,77 255,30

uzsonna L85 257 157,30 39 482,30 127,3 76,7 31 952 82,76 85,1,4

KaizéDiskola ebéd 185 1 561 558,00 871 038,00 466,2 zrs,4 727 738 232,42 239,O9

ldfs
korrq'lálv reggeli 365 6 I44 332,00 2 039 808,00 278,7

7 772 333

tízórai 365 6 L44 134,00 823 296,00 772,5 691 200

ebéd 365 6 L44 593,00 3 643 392,00 509,1 3 t27 9rO
uzsonna 365 6 144 134,00 823 296,00 L1,2,5 691 200

vacsora 365 6 744 438,00 269t072,OO 367,6 2258 534

reEseli 365 744 431.,60 3211LO,40 348,5 259 2a4
Diétás+

tízórai 365 744 174,20 t29 604,40 1,40,9 104 830

ebéd 365 744 770,90 573 549,60 636,3 473 401

365uzsonna 744 L74,20 129 604,80 140,9 104 830

vacsora 365 744 s69,40 423 633,60 459,9 '342 766

5zocláll5
étkeztetés
ebéd ebéd 254 9 144 593,00 s 422392,OO 509,1 4 655 210
ebéd 39

kiosztó
helyre
.7;llíh'á

ebéd 254 6 984 877,OO 6 124 968,00 734,2

5 727 653

Diétás* ebéd 254 2 136 770,90 L646642,40 636,3 1,359 137

Diétás* ebéd
39 kiosztó
helyre
szál|ítva

ebéd 254 r 440 1 140,10 '!.64!744,OO 861,,4

1240 41,6

5zünldel
(RGYK)

ótkA'tAió{
67 466 793,00 369 538,00 637,7 799,6 297768,2 215,37 221,,56

)zuntoel

étkeztetés
(napközis

táboÍ)
n9alól

tízórai 54 270C Lzr,OO 326 700,00 101,8 66,5

274 860

71,,75 73,42

ebéd 54 z70c 519,00 1 401 300,00 41,2,6 199,6 7 7L4 020 275,37 227,56

uzsonna 54 z70c 127,OO 3267OO,OO 101,8 66,5 274 460 71,,7s 73,82

Felnőtt
Idoleozóil

ebéd 54 108 558,00 60 264,00 466,2
50 350

Diétás* tízórai 54 5 L57,30 786,50 1,27,3 76,7 637 82,76 85,14

ebéd 54 5 674,70 3 373,50 515,8 230 2 579 248,77 255,30

uzsonna 54 5 157,30 786,50 727,3 637 82,76 85,74

199 997 881,90 762 05s 137

biztosítása is az ajánlatában megadott egységárakhoz képest 30%-kal emelt
et a

* Időskori ellátás esetén az életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás Vonatkozásában

Hungast



Pomáz-HV ]_. sz. módosítás
vÁlulroáSi sZERZŐDÉsT

módosító okirat
(1. sz' módosítás)

amely létrejött egyrészről

Pomáz Város onkorm ányzata
Székhely: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25

adószám: 15731058-2-13
képviseli Leidinger lstván polgármester

m int Megre nde lő (a tová bbia kba n :,, Megrendelő"),
másrészről

Hungast Vital Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.

adószám : 1079827 4-2-44
cg.: 01-09-260385

képviselik: Kérfalusi Attila Gyula ügyvezető
Komáromi Csaba Ügyvezetó

Vál|alkozó (a továbbiakba n;,,Vállalkozó")
(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó egyÜttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az alulírott helyen és

napon aZ alábbi feltételekkel.

1. ELÓZMÉNYEK

1''t. Fe|ek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015, évi CXLIll.

törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. s (1) bekezdése szerinti, nyílt közbeszerzési eljárástfolytatott le

,,Közétkeztetésifeladatok ellótósa" tárgyban. Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni.

L.2' Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárás vonatkozásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben
érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2021. napján vállalkozási szerződést
kotöttek (továbbiakban: Szerződés).

1.3. Felek megállapítják, hogy a módisító okirat aláírása napján a Szerződés hatályban van.

2. tvtÓoosÍrÁs lNDoKAl

2.1-. Megrendelő az elszámolások és kifizetések áttekinthetőbb kezelése érdekében szükségesnek találta az

egyes te|jesítési helyekhez kapcsolódó számlakiállítás előírását.

2.2' VállaIkozó részére a számlázásra vonatkozó feltételek pontosítása nem jelent többlet kötelezettséget.

2.3. Felek a Szerződés 4.3.13.3 pontját a 2020. december 22-i kiegészítő tájékoztatás szerint pontosítják.

2.4. Felek a fentiek alapján a számlakiállításra vonatkozó rendelkezéseket megváltoztatják'

3' Jogilndokolás

3.1. A Kbt. 141'. 5 (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívÜl, a szerződés új

közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkÜl akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szqrepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül

más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másík ajánlat
nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensú|yát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre terjeszti ki.

3.1".L. A rendelkezésre álló adatok szerint megállapítható, hogy a számlázásra, illetve a fedezetigazolás tartamára
vonatkozó feltételek az ajánlattételi hajlandóságot nem befolyásoló tényezők, ezért nem tekinthetők olyan
feitéteinek, ameiyek, ha szerepeÍiek volna a szerződésköiést megeiőző közbeszerzési eljárásban, az

eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívÜl más ajánlattevók részvételét lehetővé tette volna.

A módosítás során az ellenérték, így a gazdasági egyensúly sem változik'

d^
L-.--l
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Pomáz-HV 1' sz' módosítás
A módosítás során a Felek Új elemet nem építenek a szerződésbe'

3.7.2. Mindezek alapján felek a 2.1 pontban foglalt módosítáS jogalapját Felek a Kbt. 141. 5 (6) bekezdésében
állapítják meg.

4' Módosított rendelkezéselt szerződéses akarat

4.1'. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.3.13.3 pontjának első mondatát az alábbiak szerint változtatják

meg:

,,Vóllalkozó a felelősségbiZtosítási igazoláson köteles feltüntetni megrendelőt, vqlomint azt, hogy oz

igozolóst a jelen szerződés tórgya szerinti tevékenységre óllítottók ki'"

4.2' Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.7 pontját az alábbiakkal egészítik ki:

Vállalkozó havonként 3 db számlát á|lít ki. A havi számlákat az alábbiak szerint kell kiállítani:

4.3. Záró rendelkezések

4.4. A Szerződés - és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában

hatályban maradnak

4.5. Jelen módosítás a Felek általi kölcsönös aláír napján, eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi

időpontban lép hatályba'

4.6' jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 pé|dány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót

illet.

4'7. Jelen Módosítást Felek, mint Ügyleti a ka ratukka l m i nde nben megegyezőt kják alá

Pomáz,2021'...
liAll3n

delő

Bu 2021 '.iw bÖ

Vállalkozó [ü r.^"*-
Pomáz Város Önkormányzata

képviseletében

Leidinger lsWán

polgármester

Hu Korlátolt FelelősségrÍ Társaság

képviseletében

ügyvezető

Vállalkozór s,1,.r13i..i,i ':,'...: ' :

14,' .,.1... i. i:,,:lr,,.ii;1 :1;l'.,
' 

J,lt.;J.lji':,: 
i - - 
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Mdbdü
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C/V

2Ü2x JAt'l

P

Az intézmény Összes (5 db)

óvodai tagintézményi
rendeléseit tarta lmazza

1. számla

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde

20t3 Pomáz, Jókai Mór u. 2.

Ad ószá m : 169 35523-2-1"3

Az idősek és
rászorulta k

tartalmazza

szociá lisa n

étkezését2. számla

Szociális Szolgáltató Központ

20!3 Pomáz, Községház u. 2.

Adószá m : 15761598-2-L3

Pomázon lévő 3 db iskola
rendelését, valamint eseti
megrendelést, és a szÜnidei
gyermekétkeztetést érinti,
tartalmazza.

3. számla

P omáz Vá ros Önkormányzata

2oI3 Pomáz, Kossuth L u.23-25

Adószám: 15731058-2-13

Á^ ?0z1 J
.......................L*a.a

Jesze nszkiné szi kral grigitta

gazdasági vezető 
[

Pomáz Város Önkorm ányzata

AN3&
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Dátum: 2021. októbeJ 26. oldalak száma: 1/2

CÍmzett:

Telefon:

E-mail:

Hiv, szám:

Pomáz Város önkormányzata
2073 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
Leidinger lstván polgármester részére

Hungast Vital Kft,

Móritz Piroska, piacfejlesztési menedzser
1119 Budapest, Fehérvári út 85.

Telefon: ú67a65474578

E-mail: moritz.piroska@hungast.hu

+367A65474578

moritz.piroska@hungast.hu

Feladó:

Telefon:

É *-ll.

Hiv. szám:

Tárgy: Szolgáltatási etységár módosító javaslát

Tisztelt Leidinger lstván Polgármester Úr!

A HungastVitaI Korlátolt Felelósségű Társaság, mint Szolgáltató és Pomáz Város Önkormánytata, mint M€grendelő között 2021.
január 29-én kelt Szolgáltatási szerződés szerint Felek megállapodtak étkezésí szolgáltatás biztosÍtásáról. A megállapodás lehetővé
teszi, hogy évente egyszer szolgáltatási díjainkat módosítsuk. A Szeződés 5.3. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

,,Felek mególlapodnak obbon, hogy o 2'sz. meltéklet szerinti egységúrak évente egyszer emelhetők o KsH óltal közölt előző évi
tényleges ÍnflúcÍós rdta és a nyersonyagköltség kimutotús alapul vételével elsőként a szerződés hatólyba lépését követő év jonuór
7. noptól, A dÍjemelésről szóló tójékoztatót Vóilglkozó a KsH últal közölt előző évi tényleges inllációs róto kÖzzétételét követően
azonnal jogasult Megrendelőnek megkijldeni, meqemelt díjok d tójékoztató elfogaddsót követő hónoptól Íépnek hatályba. Felek
mególlopodnak abbon, hogy o jelen pontban hÍvqtkozott díjmidosulóst a Kbt. 141 S (4) o) pont szerlnti szerződés módosltásként

fogodnok el"

Áremelési javaslatunk két részből ál|: egyrészről a KSH által közölt szakági inflációs adatokra (1) támaszkodunk, másrészről
szükséges kitérnünk a szolgáltatásunkat érintő jogszabályí változásokre, Valamint az egyéb, árat befo|yásoló körülményekre is (2).

1' t(SH általkörölLsrakági inflácló

Az előzőekben hivatkozott költségnem elmúlt 12 havi növekedésének mértéke a KSH szerlnt a következó:

L.2.1.5. Fogyasztóiár-indexek az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (ColCoP) alapján, havonta, 11.1.2

Munkahelyi- és diákétkeztetésl 9,6Yo

httos://www.ksh.hu/stadat íiles/aralhu1ara0043rbtml

1.2.1.3. Fogyasztóiár-indexek a kiadások részletes csoportjai szerint, havonta - élelmiszerek: 4,4%

httos;//www.ksh'hu/stadat Íiles/aralhu/ara0041'html

2. lorgrabálvl változások és eg'réb. árat befolvásoló körülménvek

2021. szeptember l-jétől alkalmazni kell a 676|2o20. (xll. 28.) Korm' rendelet szabályai! melyek fő célja a közétkeztetés
minőségének javítása azáltal, hogy a szolgáltatóknak több magyar alapanyagot kell felhasználniuk. Ennek szellemében a rendelet
_ többek között - előÍrja, hogy a közétkeztetésben 2022 januárJától legalább 6o/o-os,2023-tól pedig legalább 807o-os arányt kell
kitennie a rövid ellátási láncban (róvid ellátási lánc az, amikor az élelmiszer üzem és a konyha között legfeljebb egy köztes szereplő
lehet) beszenett, ilIetve a helyi élelmiszertermékeknek.

A rendelet életbelépésével mind a szo|gáltatóknak, mind a megrendelőknek számolniuk kell azzal, hogy az előírt változások
átalakítják a közétkeztetés árubeszerzésének és működésénekjelenlegi rendszerét, költségszerkezetét'

A jogszabály a|kalmazása a korábbl beszerrési láncolatok átalakulását Ís eredményezi, A szezonalitás, a tárolási és szállítási
kapacitások átalakulása, a hazai termelók raktár és logisztikai beruházásai, a termékek minősége és az adminisztrációs költségek
miatt a módosítás a szolgáltatási egységárakra is hatással lesz.

a
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Dátum: 2021. októbeÍ 26. oldalak száma: 2/2

CÍmzettl Pomáz Város önkormányzata
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
Leidinger lstván polgármester részére

Hungast Vital l(ft.
Móritz Piroska, piacfejlesztési menedzser
1119 Budapest, Fehérvári út 85.

Telefon: +3670 654 7 4578

E-mail: moritz,piroska@hunsast.hu

Feladó:

Tárgy: Szolgáltatási egységár módosító javaslat

Jelenleg úgy véljük, ahhoz' hogy a rendeletben meghatározott szabályok megvalósulhassanak, jelentős a|apanyagár emelkedésre
lenne sztikség azon felül, hogy számolni kell azzal is, hogy az idei év folyamán tovább emelkedett az alapvető élelmislerek, vagy
azok előállításá h oz szükséges alapanyagok áraí.

További jelentős költségemelkedést jeleznek előre a minimálbér 2022-ben várható emelésével kapcsolatos információk'

A napokban publikált hírek szerint zozz-től újabb költségrobbanással kell szembenéznünk: a minimálbérek vonatkozásában
továbbÍ jelentős, várhatóan 20%-os mértékű emelés várható. Emiatt a nyersanyagok, a szállÍtás és a szolgáltatások körében is
további költségnővekedésre számÍtunk, amelyre jelenlegl egységáraink nem nyújtanak fedezetet. A közétkeztetés
élőmunkaigényes szolgáltatás, költségeink 40%-át a munkabérekhez köthető kiadások alkotják, emiatt ilyen jelentős mértékű
béremelés érzékenyen érinti gazdálkodásunkat.

Társaságunk a kózétkeztetési piacon való 20 éves szereplése alatt nem élt meg a jelenlegi gazdasági környezethez hasonló
állapotot. Először fordul elő, hogy a KsH által publikált adatok - amelyek egyébként is utókövetőek _ és a valós fogyasztóí árak
között ekkora drasztlkus különbség van.

Fentieken túlmenően, az elkövetkezendő időszakban feltehetően komoly problémát fog okozni a földgáz és az áram árának
ugrásszerű drágulása is, amely következményeként a piaci szereplők megpróbálják áthárítani a növekvő kiadásaikat a
fogyasztókra,végsó soron a fogyasztási cikkekben, élelmiszer alapanyagokban Íizetjük majd meg a soha nem látott áram- és
gázdrágulást'

A szolgáltatási színvonal fenntartása mindannyiunk érdeke továbbra is, emiatt elengedhetetlennek tartjuk. hogy a KSH inflációs
rátánál magasabb áremelés elfogadására kertiljön sor a kényszerű növekvő ktiltségek fedezetének megteremtésére'

Fentiek okán a szerződésben rögrített KSH szakági infláción (la %} Íelüli mértékű, összességében 16%.os áremelés
érvényesítését javasoliuk 2022. januá r l.töl.

Tísztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt másfél éves időszak mindannyiunk számára kimerító volt előre nem látható, ingadozó gazdasági folyamatokkal,
amelyeknek számunkra kritikus pontia a szolgáltatásunk biztonságos fenntartása mellett működési költségeink konszolldálása
voit.
Megértve és szem előtt tartva Partnerünk érdekeit is tisztelettel kérjük támogatását abban, hogy szolgáltatásunk emelkedő
nyersanyag-, munkabér és fenntartási költségeire szerződésünkben foglaltak szerint a költségnÖvekedés dinamikáját követő
mértékű áremelést ka pju n k'

Bármilyen felmerülő kérdés, illetve további indokláskérés esetén kérem, keressenek bÍzalommal.
Várjuk szíves visszajelzésüket és együttműködő jóváhagyásukatl

Üdvözlettel: 
{n'": A-'

Kovács-Varga Andrea
Piacfejlesztési igazgató
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Tárgy: Pomáz Város önkormányzata - nyersanyag költségek
Feladó: Samu Mónika <samu.monika@hunBast'hu>
Dátum: 2o2L. 11. 03. 13:53

Címzett:'' penzugy@ pomaz. h u'' <penzugy@ pomaz.h u>

CC: Móritz Piroska <moritz' piroska @ hu ngast. h u>

Tisztelt Ádám Katalin,

Küldeném a kért nyersanyag költségeket a 2022.01.01-től érvényes egységárakhoz kapcsolódan
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Köszönettel és üdvözlettel

Samu Mónika
piacfejlesztési referens
HUNGAST CSOPORT
Mobil: +36 70 500 0317
E-mail: samu.monika@hungast.hu
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„A” változat 

 

Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 …….. /2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozata  

a Hungast Vital Kft. közétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hungast Vital 

Kft. által benyújtott „szolgáltatási egységár módosító javaslat” tárgyú levelében 

megfogalmazott indokokra tekintettel hozzájárul a 16%-os áremeléshez 2022. január 1. 

napjától. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. 

évi költségvetésben szerepeltesse a Hunagst Vital Kft. áremelésének összegét. 

 

 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

 

Határidő: 2022. január 31. 

        

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 

 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

 
 

 

Láttam: 

………………………. 

dr. Balogh Pál 

jegyző 
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Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 …….. /2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozata  

a Hungast Vital Kft. közétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hungast Vital 

Kft. által benyújtott „szolgáltatási egységár módosító javaslat” tárgyú levelében 

megfogalmazott indokokra tekintettel nem járul hozzá a 16%-os áremeléshez 2022. 

január 1. napjától. 

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Hungast 

Vitál Kft-vel történő egyeztetésre a megküldött áremelési javaslat csökkentésére 

vonatkozóan. 

 

 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

 

Határidő: 2021. december 15. 

        

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 

 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 

 
 

 

Láttam: 

………………………. 

dr. Balogh Pál 

jegyző 

 


