
1. melléklet a 132/2022. (VI.30) számú határozathoz 

2.  

SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

1. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Bonyhád Város Önkormányzata, mint Megrendelő 
Székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

Adószám: 15733517-2-17 

Törzsszám: 733513 

Bankszámlaszám: 11746036-15415187 

Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester 

(a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről az 

 

Eatrend Kft., mint Szolgáltató 
Székhelye: 2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

Cégjegyzékszám: 13 – 09 - 131262 

Adószám: 14893560 - 2 – 13 

Bankszámlaszám: 11713006-20465542-00000000 

Képviseli: Takács Zsolt ügyvezető 

(a továbbiakban: Szolgáltató) 

 

együttesen: Szerződő felek között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

 

I. Preambulum 

 

 

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) alapján „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárást 

indított (hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9269/2020), mely eljárás 

nyertes ajánlattevőjeként a TS Gastro Kft-t hirdette ki (hirdetmény száma a 

Közbeszerzési Értesítőben: 18409/2020). Megrendelő és Szolgáltató között a 

fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás lezárásaként a szolgáltatási 

keretszerződés 2020. október hó 2. napján jött létre (továbbiakban: Szerződés). 

 

2. Szolgáltatónak még az I.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

időszakában cégmódosítás keretében 2020. június hó 29. napján megváltozott a cég 

elnevezése TS Gastro Kft-ről Eatrend Kft-re, melyet az eljáró Budapest Környéki 

Törvényszék Cégbírósága 2020. július hó 20. napján jegyzett be Szolgáltató 

cégkivonatába. Megrendelő és Szolgáltató a fentiekre tekintettel már az új cégnév 

szerint kötötték meg a Szerződést. 
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3. Szolgáltató 2022. május 19-én kelt levelében rendkívüli árindexálást kezdeményezett 

2022. szeptember hó 1. napjától hatályba lépő módon, tekintettel a megelőző 

időszakban bekövetkezett és a közeli jövőben várható és már a kezdeményezéskor 

előre kalkulálható rendkívüli költségnövekedésekre. Szolgáltató a kérelmét olyan előre 

nem látható, és általa nem befolyásolható folyamatokra alapozta, mint az adagszámok 

koronavírus járvány okozta jelentős visszaesése, a bérköltségek jelentős növekedése, 

valamint az alapanyag beszállítói árak megugrása. A Szolgáltató által kért indexálás 

mértéke mind a nyersanyag-, mind a rezsi költség tekintetében egységesen 18% volt, a 

Szerződés III.13. pontja szerinti, KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékének 

megfelelő emelésen felül. 

 

4. Az I.3. pontban hivatkozott kezdeményezést követően Megrendelő és Szolgáltató 

között lezajlott egyeztetések nyomán Szolgáltató a kérelmét további adatokkal és 

információkkal is kiegészítette. Szolgáltató ismertette, hogy a Központi Statisztikai 

Hivatal által 2022. márciusában detektált adatok alapján a nettó átlagkereset 18,1%-al 

növekedett 2021. év azonos időszakához viszonyítva, míg az „Élelmiszerek” főcsoport 

2022. májusában mért adatai 18,6%-os emelkedést mutatnak 2021. év azonos 

időszakához képest. Mindezek, valamint az alábbiakban rögzített inflációs hatások 

pedig alátámasztják és megalapozzák Szolgáltató kérelmét (figyelembe véve az I.1. 

pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás indításakor és a jelen szerződésmódosítás 

időszakában ismeretes adatokat): 

 
Termékkör 

megnevezése 
2020. júniusi adatok 2022. májusi adatok 

Baromfihúsok 3,3% 34,3% 

Halak 6,5% 22,7% 

Tojás 7,1% 29,9% 

Sajt 1,9% 35,4% 

Tejtermék 8,4% 30,3% 

Liszt 7,9% 19,7% 

Kenyér 7,0% 37,5% 

Száraztészta 0,1% 33,3% 

Száraz hüvelyesek 7,7% 29,9% 

 

 

5. Megrendelő és Szolgáltató a Szerződést az I.3.-I.4. pontban rögzített indokokra 

tekintettel, az alábbiak szerint módosítják, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti 

jogalap fennállásának megállapítása mellett. 

 

II. A Szerződés módosítása 

 

1. A Szerződés III.1.1. – III.1.30. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

1.1. Bölcsődei napközis (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés esetén: 886 Ft/fő/nap + 

ÁFA, azaz nyolcszásznyolcvanhat forint/fő/nap + ÁFA 

1.2. Bölcsődei diétás (tejmentes) étkezés esetén: 702 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

hétszázkettő forint/fő/nap + ÁFA 
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1.3. Bölcsődei diétás (tej- és tojásmentes) étkezés esetén: 702 Ft/fő/nap + ÁFA, 

azaz hétszázkettő forint/fő/nap + ÁFA 

1.4. Óvodai napközis (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés esetén: 985 Ft/fő/nap + 

ÁFA, azaz kilenczáznyolcvanöt forint/fő/nap + ÁFA 

1.5. Óvodai diétás (tejmentes) étkezés esetén: 776 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

hétszázhetvenhat forint/fő/nap + ÁFA 

1.6. Óvodai diétás (tej- és tojásmentes) étkezés esetén: 776 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

hétszázhetvenhat forint/fő/nap + ÁFA 

1.7. Iskolai napközis (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés (1-4. osztály) esetén: 1119 

Ft/fő/nap + ÁFA, azaz ezeregyszáztizenkilenc forint/fő/nap + ÁFA  

1.8. Iskolai napközis (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés (5-8. osztály) esetén1119 

Ft/fő/nap + ÁFA, azaz ezeregyszáztizenkilenc forint/fő/nap + ÁFA  

1.9. Tízórai, ebéd étkezés (1-4. osztály) esetén: 886 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

nyolcszáznyolcvanhat forint/fő/nap + ÁFA 

1.10. Tízórai, ebéd étkezés (5-8. osztály) esetén: 886 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

nyolcszáznyolcvanhat forint/fő/nap + ÁFA 

1.11. Menzai étkezés (csak ebéd), alsó tagozatosok számára (1-4. osztály) esetén: 

652 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz hatszázötvenkettő forint/fő/nap + ÁFA 

1.12. Menzai étkezés (csak ebéd), felső tagozatosok számára (5-8. osztály) esetén: 

652 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz hatszázötvenkettő forint/fő/nap + ÁFA 

1.13. Iskolai diétás (tejmentes) étkezés (7-10 éves) esetén: 849 Ft/fő/nap + ÁFA, 

azaz nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.14. Iskolai diétás (tej- és tojásmentes) étkezés (7-10 éves) esetén: 849 Ft/fő/nap + 

ÁFA, azaz nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.15. Iskolai diétás (tej-, olajosmag- és citrusmentes) étkezés (7-10 éves) esetén: 849 

Ft/fő/nap + ÁFA, azaz nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.16. Iskolai diétás (fruktózmentes) étkezés (7-10 éves) esetén: 849 Ft/fő/nap + 

ÁFA, azaz nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.17. Iskolai diétás (gluténmentes) étkezés (7-10 éves) esetén: 849 Ft/fő/nap + ÁFA, 

azaz nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.18. Iskolai diétás (tej- és tojásmentes) étkezés (11-14 éves) esetén: 849 Ft/fő/nap + 

ÁFA, azaz nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.19. Iskolai diétás (gluténmentes) étkezés (11-14 éves) esetén: 849 Ft/fő/nap + 

ÁFA, azaz nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.20. Iskolai diétás (laktózmentes) étkezés esetén: 849 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

nyolcszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.21. Középiskolai menzai (csak ebéd) étkezés esetén: 837 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

nyolcszázharminchét forint/fő/nap + ÁFA 

1.22. Középiskolai kollégiumi (ebéd, uzsonna, vacsora) étkezés esetén: 1549 

Ft/fő/nap + ÁFA, azaz egyezerötszáznegyvenkilenc forint/fő/nap + ÁFA 

1.23. Felnőtt étkezés (ebéd) esetén: 886 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

nyolcszáznyolcvanhat forint/fő/nap + ÁFA 

1.24. Szociális étkeztetés (csak ebéd) esetén: 886 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

nyolcszáznyolcvanhat forint/fő/nap + ÁFA 

1.25. Szociális étkeztetés (napi háromszori) esetén: 1834 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

egyezernyolcszázharminchét forint/fő/nap + ÁFA 

1.26. Szünidei gyermekétkeztetés esetén: 652 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz 

hatszázötvenkettő forint/fő/nap + ÁFA 

1.27. Táboroztatás reggeli esetén: 222 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz kettőszázhuszonkettő 

forint/fő/nap + ÁFA 
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1.28. Táboroztatás ebéd esetén: 714 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz hétszáztizennégy 

forint/fő/nap + ÁFA 
1.29. Táboroztatás uzsonna esetén: 74 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz hetvennégy 

forint/fő/nap + ÁFA 
1.30. Táboroztatás vacsora esetén: 468 Ft/fő/nap + ÁFA, azaz négyszázhatvannyolc 

forint/fő/nap + ÁFA 
 

III. Egyéb rendelkezések 

1. A Szerződés a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem 

érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

2. Megrendelő és Szolgáltató megállapítják, hogy az eredeti szerződés értéke az 

eredménytájékoztató hirdetmény (hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

18409/2020) alapján 690.947.300.- Ft, az eredeti szerződés értéke az indexált szerződéses díj 

alapján – tekintettel a Kbt. 141.§ (5) bekezdésére – 495.206.460.- Ft. A szerződéses érték 

csökkenésének oka a koronavírus okozta elhúzódó pandémiás időszak jelentős adagszám 

visszaesése. A szerződésmódosításból fakadóan az ellenérték növekedése nettó 53.857.597.- 

Ft.  

 

3. Megrendelő és Szolgáltató egybehangzóan rögzítik, hogy a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) 

pontjában rögzített feltételek mindegyike teljesül, tekintettel arra, hogy a módosítást az I.3-I.4. 

pontokban foglalt olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás a szerződés általános jellegét 

nem változtatja meg, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés 

értékének 50%-át. 

 

4. Jelen szerződésmódosítás 2022. szeptember hó 1. napján lép hatályba. 

 
 

Felek a jelen 4 (négy) számozott oldalból álló szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése 

után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban – helybenhagyólag aláírják. Az aláírt 

szerződésmódosításból 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szolgáltatót illeti meg. 

 

 

Bonyhád, 2022. június…….. 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………… 

Bonyhád Város Önkormányzata   Eatrend Kft. 
Képviseli:      Képviseli:  

Filóné Ferencz Ibolya polgármester   Takács Zsolt ügyvezető 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés:     Pénzügyi ellenjegyzés: 

Filczinger Ágnes     Fauszt Józsefné 

jegyző       osztályvezető 

 


