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a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A kőbányai óvodákban, általános iskolákban, a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, a Bárka 
Kőbányai Humánszo lgáltató Központ Szociális és Gyermekjóléti Központjában, valamint iskolai 
szorgalmi időn kívül a nyári napközis táborban a közétkeztetési feladatokat 2017. december 3 I. 
napjáig a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. látta el mint a 2013 . július 5-én az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában megjelent részvételi felhívás alapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő 

közbeszerzési eljárás nyertese. A közétkeztetési feladat ellátásáról szóló szerződés (a 
tovább iakban: Alapszerződés) 2014. január 10-én került megkötésre. 

A PENSIO Mi nőségi Közétkeztetés Kft. jogutódja a 2017. november 13. napján kelt szétválási 
szerződés alapján a PENSIO Magyarország Kft. , ezen változással kapcsolatban az Alapszerződés 
módosítására került sor, melynek aláírása folyamatban van. Ennek értelmében az Alapszerződésből 
és annak módosításaiból eredő jogok és kötelezettségek 2018. január 1. napjától a PENSIO 
Magyarország Kft.-t (a továbbiakban: PENSIO Kft.) illetik. 

2017 szeptemberében a jogelőd PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. azzal kereste meg az 
Önkormányzatot, hogy 2018. január l -jétő l a vállalkozói díjában további 9,4%-os emelést kíván 
érvényesíteni. Az áremelést azzal indokolta, hogy a 2018. január 1. napjától ismét jelentős 
mértékben megemelt kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum hatására jelentősen 
emelkednek a közétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos költségei. 

A PENSIO Kft. számos garantált bérminimumon foglalkoztatott szakképzett munkavállalóval 
rendelkezik, így a minimálbér 8%-os és a garantált bérminimum 12, 1 %-os emelése kihat a PENSIO 
Kft. személyi jellegű költségeire, amely rezsiköltségét átlagosan 2, 16%-kal emeli. A PENSIO Kft. 
előadása szerint az éves bérköltsége (amely része a rezsi költségnek) a 2018 januárjától hatályos 
jogszabályváltozás következtében 55 706 526 Ft-ról 61 403 452 Ft-ra emelkedett. A rezsiköltsége 
összességében ennél nagyobb mértékben növekedett, mivel beszállítóit, sőt az egész ellátás i láncot 
is érintette a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, melynek következtében a 
beszállítók is az árak emelésére kényszerültek. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdése 
szerint a 141. § rendelkezéseit alkalmazni kell a Kbt. hatálybalépését megelőzően megkezdett 
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nélkül történő módosítására, azaz az Alapszerződés módosítására is. 



A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli módosításának lehetséges eseteit a Kbt. 
141. §-a tartalmazza. Az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli 
módosításának jogalapja a Kbt. 141. § ( 4) bekezdés a) és c) pontja. 

A Kbt. 141. § ( 4) bekezdés a) pontja szerint módosulhat a szerződés, ha minden ajánlattevő 
számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi 
elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek nem 
rendelkezhetnek olyan módosításaikról , amelyek megváltoztatnák a szerződés álta lános jellegét. 
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a következő feltételek együttes teljesülése esetén 
módosulhat a szerződés: 

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre, 

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, 
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

A Szerződő Felek az Alapszerződés 4.4. pontjában előzetesen rögzítették az infláció és a 
jogszabályváltozás következtében bekövetkező áremelés feltételeit, a módosítás a szerződés 
általános jel legét nem változtatja meg, továbbá a módosítást olyan körülmények tették 
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. 

A korábbi szerződésmódosítások a közbeszerzési eljárásban megadott adagszámokkal számolva 
idáig összességében 40,9128%-ot tettek ki , így a Kbt. 141. § (4) bekezdés e) pontja alapján 
max imum 9,0872% emelés elfogadására van lehetőség. Ennek elfogadásával az 50%-os korlát 
teljesül , a módosítás nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

A közétkeztetést ténylegesen igénybe vevők száma a hiányzások okán minden évben alacsonyabb, 
mint az eredeti kiírásban szereplők száma, valamint a kiírásban figyelembe vett 3%-os inflációs 
előrejelzés idáig jóval kedvezőbben alakult. Ennek következtében a közétkeztetésre fordított 
összeg időarányosan - figyelembe véve a módosításokat is - , az eredeti szerződésben 

meghatározott összeg alatt marad, a teljes opcionális szerződéses időszakra vetített 
költségnövekedés minimális többletterhelést jelent az Önkormányzat költségvetése számára. 

II. Hatásvizsgálat 

A szerződésmódosítás eredményeként a PENSIO Kft. a közétkeztetési szolgáltatást továbbra is 
megfelelő minőségben tudja biztosítani. A szerződésmódosítás következtében a Kőbányai 

Önkormányzat részéről a közétkeztetési feladatok ellátása többletfinanszírozást igényel , amelyet 
biztosítani szükséges. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapszerződést módosító szerződés megkötését követően tájékoztató hirdetményt kell feltö lteni 
a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisba, amely alapján a 
Közbeszerzési Hatóság megvizsgálja a szerződésmódosítás jogszerűségét. 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről , valamint az éves statisztikai 
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összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja szerint 100 OOO 
forint ellenőrzési díjat kell fizetnie az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóság részére a szerződés 
módosításáról szóló tájékoztató esetében. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. február, ; ./ ·" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. ( ...... ) határozata 
a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési 
feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül 
a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére a 
tálalókonyhák fejlesztésével tárgyú, a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel 2014. január 10-
én kötött vállalkozási szerződésben és annak módosításaiban rögzített vállalkozói díj 9,0872%-os 
emelését 2018. április l-jei hatállyal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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