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vállalkozási szerződés 1. sz módosítása

3. rész Dél-dunántúli ré§ióhoz

amely létrej ött egyrészről

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Székhely: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Adószám: 15836847-2-51
Bankszámla (HUF): MÁK l0023002-0033720t-00000000
ÁHrt azonosító: 367017
Törzskönyvi azonosító sz.: 836845
Statisztikai számjel: 15836847-8423-312-0I
Képviseletébene§ár: LontaiMártonfőtanácsos,főígazgatő
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
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a TAGE KERESKEDELMI Bs szol,cÁr,rarÓ KORLÁTOLT FELrLŐssÉcÚ
rÁnsasÁc
Székhely: 7200 Dombóvar, Gárdonyi utca 5.
Cégjegyzékszám: I7 09 003888
Adószám: II3664O7-2-L7 ''''
B ankszáml aszáttn és számlavezető bank neve : 1 1 600006-00000000-95 040897 Erste Bank
Képviseletébeneljar: TalapkaRudolfügyvezető
mint vállalkoző (a továbbiakPan: Vállalkozó)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen, mint ,,Felek", külön-külön, mint
,,Fél" is szerepelhetnek) között, az alulírott napon és helyen az a|ábbi feltételekkel. .,|

I. Előzmények

1. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, mint Megrendelő a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tOrvény (a továbbiakban: Kbt.) közösségi nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le ,,takarítási szolgáltatás beszerzése 6 részben" tárgyban, EKROOltTI372020
számon az a|ábbi részaj ánlattételi lehető sé g biztosítás ával :

. 3. részajánlat: takadtási szolgáltatás - Dél-dunántuli régió.

2. A Felek az eredményes közbeszerzési eljarást követően a 3. részben2O2L május 10.
napjánszerződéstkötöttek. Aszerződés202l. június 1. napjanlépetthatályba.

3. A Vállalkoző 2022. augusztus 3, napjan kelt levelében kezdeményezte a szerződés
szalgá|tatási díjának l9oÁ-kal történő emelését a megállapodás 4.7. pontjára tekintettel az
alábbiak okán:

fta,



,,Árfurtás kötelezettsége; az L2. pontban meghatározott díjakat szerződés hatályba lépésétől
számított l2 hónap alatt kötelezően tartani kell. Ennek értelmében a Vállalkozó vállalja, hogl
a megajánlott díjakat ezen időszak alatt nem emeli,

A szerződés hatályba lépését követő l2 hónap letelte után a váIlatkozói díjak 2 alkalommal,
legfeljebb a minimálbér emelésének mértékével emelhetők." .

il. A módosítás indokolása, tárgya

1. Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara figyelemmel módosítjak.

Aj ánlatkérő az L 3 . pontban meghatározott kOrülmény esetleges bekövetk eúét a közbeszerzési
dokumentációban (szerződés tervezet) minden ajanlattevő számátaelőre megismerhető módon,
egyértelműen rögzítette, így ezen módosítás a Kbt. I4I. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatarozott feltételeknek me gfelel.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács á|tal ,,A közbeszerzési eljárások
eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével
kapcsolatos egyes kérdéselvől " szóló 2022.06.09. napján kiadott útmutatója alapjan valójában
nem történik szerződésmódosítás, mivel az előre jelzett körülmények bekövetkezésekor a
szerződés - szintén előre rögzített módon - módosul. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja a
szerződés módosulását és nem módosítását jelenti. Ennekmegfelelőenaszerződés Kbt. 141.

§ (4) bekezdés a) pontja szerinti módosulása esetén a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint az ajánlatkérőnek nem kell enől hirdetményt közzétel)li.'' , ,.,

2, A szerződés aláírásának időpontjában a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról szóló a 20l202I. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § szerint:

,,(]) A teljes munkaidőbenfoglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező
legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén
167 400forint, hetibér alkalmazása esetén 38 490forint, napibér alkalmazása esetén 7700
forint, órabér alkalmazása esetén 963 forint,
(2) Az (l) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább kozépfokú iskolai végzettséget
vagy kazépfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére
alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér
alkalmazása esetén 219 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 50 350 forint, _napibér
alkalmazása esetén 10 070forint, órabér alkalmazdsa esetén I259forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő
teljesítése esetén a teljes munkaidőbenfoglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta
teljesítménybér, illene garantált bér és teljesítménytől ftggő mozgóbér együttes)
a) az (I) bekezdés szerinti kötelező legkísebb összege 167 400forínt,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2l9 000 forint, "

3. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 70312021. (xII. 15.) Korm. rendelet 2, § szerint:
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(l) A teljes munkaidőbenfogtalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező
legkisebb Összege(minimóIbér) a teljes mtlnkaidő teljesítése eseténlozz-. iorrár ]_jétőt havibér
alkalmazása esetén 200 000 forint, hetibér alialmazása esetén 45 g80 forint, napibér
alkalmazása esetén 9200 forint, órabér alkalrnazása esetén 1 I50 forint.
(2) Az (l) bekezdésben meghatározottahól eltérően a legalább iarap1oni iskolai végzettséget
vagY kÖzéPfolai szakképzettséget igénytő munkakörben fogtalkoztoiőy munkavállaló részére
alaPbérként megállapított garantóltbérminimum a teliás 

-munkaidő-teljesítése 
esetén 2022.január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260 000foiint, hetibér alkalmazása esetén 5g 780

forint, naPibér alkalmazása esetén l I 960forint, órábér alkalmazása esetén]495 forint,(3) TeljesítménYbérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő
teljesítése esetén a teljesmunkaidőbenfoglalkoztatotimunkavátlaló havi munkabérének (tiszta
teljesítménybér, illene garantált bér és teljesítménytőtftggő mozgóbér együttes)
a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkísebb összegr lon. irruár rieűt 200 000forint,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum osizege 2022, január I-jétől 260 000forint.

4, A szerződés 4.7 . pontja alapján a Felek a szerződ,és hatályba lépést követő 12 hónap
letelte után a fentiekre figyelemmel módosítj áka szerződés 4. 1. és 4. 3. pontját:

Az alapszerződésben szerepel:

Díjazás

1,t: A Felek ajelen szerződésben meghatarozott folyamatos szolgiltatások elvégzéséért havi
á:a!á.nY díjban állaPodnak meg a Vállalkózók ajanlatában rögzített ál<rrut +n.gfelelően. A havi
átalány díj összege az alábbíakszerint:

Feladat és teljesítés helye Nettó aiánlati ár'l hórnnnrq íI-]írT]F'\
a) Altal ános (napi).takarítás

7100 Szekszárd, Ta4say Vilmos u. 16. 54 o11
7400 Kapo svát, 4l8-as tfiúsagr u S. rszt. es

III. emelet 187 833
7624 Pécs, Hungária u. 53/1. 79 883

Ossze,sen: 321 733

,L3 Az
ajánlati
Ft/ m2

adott
nettó

oPciós megrendelés díja megep;yezil< a Vállalkoző áItal az opciós mennyistlgre
árral, amelY jelen szerződés me lléklr:tében rögzített és az alábbiaklran -.gjgi,i1trak alap.jáLn történhet:

Feladat és teljesítés hell,g Takarítandó
alapterület m2

merrnyiség
(alkalom/év) nettó F't/m2

a) Altalános (napi)
takarítás

71 00 Szekszárd, Tartsay
Vilmos u. l6. l16 254 )1

7400 Kaposvar, 4/8-as
Ifiúsági u, 5,, fsá. és III.

emelet
522 254 17

7624Pécs, Hungária u.
53lt. 222 254 I7
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c) Evi nagytakarítások -
opcionális

7 1 00 Szekszárd, Tartsay
Vilmos u. 16,

1 1(; 2 19|D

7400 Kaposvár, 4/8-as
I!úsági u. 5., fszt. és III.

emelet
521|. 2 22|0

7624Pécs, Hungaria u.
53lL,

22i) 2 19t0

Módosítást követően:

Díjazás

4.1. A Felek a jelen s:zerzridésbgn 6E:ghatlirozott folyamatos szolgáltatások elvégz,éséért havi
átalány díjban állapodrrak rneg a Válla-tkozó,k ajánlatábanrőgzitetl áraknak megfeleli5err, A havi
átalány díi összege aza,Iáblliak szerint:

4.3 Az opciós megrendelés díja megr:gyeilik a Vállalkoző által az opciós merrrryiségre ladott

ajánlati árral, ameiy jelen ::zerződés nrellétrcletében rögzített és az alábbiakban megjelölt .nettó

aZ

Feladat és teljesítés helye Nettó aiánlati ár 1 bLónapra CIIIJF)
a) Altalános fuapil takarítás

7100 Szekszárd, T'artsiry Vilmos u, 16, 64 280
7400 Kaposvár,4l8-as l{úsági u. 5., fszt. és

III. emelet
223 52l

7624 Pécs. Huneiiria u. 53/i. 95 061
OSszese,n: 382 862

hU m'egységárak alap rrténhet:

Feladat és teljesítés helye
Takarítandó

alapterület m2
mennylseg

(alkalom/év) nettó ]3t/m2

a) Áttalános (napi)
takarítás

7 1 00 Szeks zárd, T artsay
Vilmos u. 16.

1 1,5 254 2li

7400 Kaposvár, 4/8-as
Ifiúsági u. 5., fszt. és III.

emelet
52,2 254 20-

]624 Pécs, Hungária u.

53lL 22,.Z 254 2l)

c) Evi nagytakarítások -
opcionális

7 1 00 Szeks zárd, T artsay
Vilmos u. 16.

116 2 226

7400 Kaposvár, 4/8-as
Ifiúsági u. 5., fszt. és III.

emelet
52.z 2 262
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5, Az alaPszerződés 4. 7 Pontjában foglaltak_ alapján, jelen szerződésmódosítás I. 3. pontszerinti kÖvetkező (második) alkalom a szeruődés Óoaositasara legkorábban a 2023. évrevonatkozó kÖtelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a, 
-garantált 

bérminimummegállaPÍtásáról szóló Korm. rendelet megjelenése esetén, annak bekövetkezését követőenkerÜlhet sor, a munkabér (minimálbér) emelkedése esetében, a Felek által e|őzetesen egyeztetett
és jóváhagYott tartalommal és mértékben figyelemmel aII.4,pontban foglaltakra,

III. Zár ő rend elkezés ek

l, A szerződésmódosítás 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

2, Jelen szerződésmódosítás kizárŐ|ag a szerződéssel együtt értelmeáető. A szerződésjelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3, Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegy ezőt 3 eredeti
PéldánYban Írják alá. A szerződ,és 2 db eredeti példanya a Megrendelőt és 1 dúereaeti példányapedig a Vállalkozót illeti meg.

,:7:.T:;w:sjtrl,,}'Ht:öl*"'

T alap ka *,;;;' 
#ÍSJ,'Ö",:óo'" " 

n *,,

Dombóvár, 2022. @-..,2,.i. ""

ügyvezető
VálIalkozó

Jo gi szem p ontból ellenj e 11yzem:

'O,. q-"t-\
.,...{J/.

Budapest, 2022. ur;gusrtur{ §,.''

Pénzügyi szempontbiil ellenj egyzem :

,,)iJ.,.' . ]rl,- -,.

Budapest, 2022, augusztus [.?.,''

Készült: 3 eredeti példánytran
Kapja: 

^!, 
s_z. pld. Vállalkozó (TAGE KFT.)

ivatal)
3 sz. pld. Megrendelő G{SZKK Gazdaságilgazgatőság)
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