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Tisztelt Képviselő Testület! 

Újhartyán Község Önkormányzata 2010. augusztus 1-től - 2013. június 30-ig szóló 
időtartamra szállítási szerződést kötött közbeszerzésben történő szállításra az általa fenntartott 
Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha javára.  

A jelenlegi kedvezőtlen piaci helyzet az Euro árfolyam folyamatos emelkedése, ezzel 
egyidejűleg az alapanyagok és szolgáltatások miatt bekövetkezett áremelések és törvényi 
szabályozások miatt ármódosítást kezdeményez másodikként a Vitaleggs Kft, aki tojást szállít 
a konyhánkra. Ezzel kapcsolatos levelét előterjesztésemhez csatolom. Eredeti ajánlata 20.-
Ft/db+áfa= 25.-Ft/db, melyet az adott évben csak az  ármódosítás mértéke nem haladhatja 
meg az adott hónapban érvényes jegybanki alapkamat mértékének 70%-át. 

Szerződéséből kiollózva a lényeges részeket: 

„ A szerződés tárgya, mennyisége: 

A szerződés tárgya az 7. részajánlat szerinti:  tojás:  15.329 db élelmezési alapanyagok  

szállítása. A szerződött mennyiségtől a szállított mennyiség – 30%-kal térhet el.  

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállított termék mindenben megfelel a Magyar 

Élelmiszerkönyv előírásainak és kifogástalan minőségű. 

Szerződéses érték 

1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg : 275.922.-Ft 

+ Áfa. 

 



Ezen ár magában foglalja a Megrendelő székhelyére szállítással együtt az áru ellenértékét.  

Tételes árlistát az ajánlattevő ajánlata tartalmazza, amely ezen szerződés 1. számú 

melléklete. 

2. A 1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerződésmódosítás nélkül adhatja meg 

Megrendelő a megrendelését az ajánlati felhívásban és dokumentációban szereplő 

termékekre.  

3. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak legalább 2011. február hó 01. 

napjáig fix árnak tekintendők (ajánlat szerint), ármódosítást kezdeményezni 2011. március 1. 

napját követően a szerződés időtartama alatt legfeljebb egy esetben lehet évente. 

Az ármódosítás mértéke nem haladhatja meg az adott hónapban érvényes jegybanki 

alapkamat mértékének 70%-át. Ha az árváltozásra a Megrendelő 5 munkanapon belül nem 

válaszol, úgy azt elfogadottnak tekinti, ha nem, ártárgyalást kezdeményez. Ha az 

ártárgyaláson az árban megállapodni nem tudnak, úgy az rendkívüli felmondási oknak 

minősül. „ 

Hivatkozásuk tárgya a Kbt. 303. § (1) bekezdése: a szerződésmódosítás lehetséges ha „a 
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos érdekeit sérti”.  

 

Kérem, hogy a döntés előkészítő anyagunk alapján legyenek szívesek döntést hozni, a konyha 
zökkenőmentes ellátásának érdekében.  

Előterjesztéshez mellékelten csatolva a beszállítói levél 


