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Tisztelt Képviselő-testület!
A „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek
tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2016. február 01. napján
vállalkozási keretszerződést kötöttünk az eljárást megnyerő TAGE-VLN közös ajánlattevőkkel. A konzorciumvezető a TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a konzorciumi tag a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. A szerződés hatálya 36 hónap időtartamig vagy a 135.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig tart, attól
függően melyik következik be előbb.
A szerződést két alkalommal módosítottuk, mindkétszer a területméretek kerültek pontosításra, a szerződéses értékek nem változtak.
A vállalkozó képviseletében a TAGE Kft. a mellékletként csatolt levélben fordult a
jegyzőhöz a díjak emelését indítványozva. Ebben a vállalkozási keretszerződés 33.
pontjára hivatkozva kéri az inflációs indexálás érvényesítését, kimunkálva az egyes
díjtételek módosulását, amire erre vonatkozó megállapodás híján eddig nem került sor.
A szerződés 33. pontja a következőképpen hangzik: „Szerződő felek a vállalkozói díj
emeléséről évente, fordulónappal állapodnak meg, melynek mértéke: az előző naptári
év KSH által közölt fogyasztói árindex növekedés 100 %-a.” Tekintettel arra, hogy az
alapszerződés erről rendelkezik, ennek alkalmazására lehetőséget ad.
A vállalkozó ezt alapul véve további 10 %-os mértékű díjemelési kérelmet terjesztett
be a Kbt. 141. §-ára való hivatkozással, a kétszeri minimálbér-emeléssel indokolva. A
Kbt. 141. § vonatkozó része a következő:
„141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre
jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként
az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri
el az alábbi értékek egyikét sem;
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti
szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték
15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
A szerződés korábbi módosításaihoz a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának szakértői
véleménye alapján a szerződés módosítására a hatályos Kbt. 141. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni, bár az eljárás a korábbi Kbt. hatálya alatt zajlott. Fentiek alapján a
szerződés szolgáltatás esetén akkor módosítható jogszerűen, ha az ellenérték növekedése nem éri el a 10 %-ot. Tehát a kérelemben szereplő 10 %-os emelés jogszerűen
nem lehetséges, az emelés mértékének ez alatt kell maradnia. Megállapítható, hogy az
esetleges módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik a
szerződés eredeti jellegéhez.
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A konzorcium a szerződéses kötelezettségeit megfelelően teljesíti, tagjai a hivatallal
megfelelően együttműködnek. A munkájukkal kapcsolatosan lakossági panasz, észrevétel nem érkezett.
Határozati javaslat
a parkfenntartási szolgáltatás díjtételeinek emeléséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és
síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű közbeszerzési
eljárás nyomán a TAGE-VLN közös ajánlattevőkkel [konzorcium vezető: TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5.), konzorciumi tag a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u.
37.)] kötött szerződést - a vállalkozó kérelme alapján, 2018. április 1. napjával - az
alábbiak szerint módosítja:
1. Jóváhagyja a díjtételek 2,3 %-os maginfláció figyelembevétele melletti módosítását.
2. Az inflációs indexálás alapján kialakult díjtételek vonatkozásában 10 %-ot el
nem érő … %-os egységes emelésről dönt valamennyi díjtételt érintően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződésmódosítás elkészíttetésére és aláírására, valamint ezt követően a módosításról szóló tájékoztató hirdetmény közzétételére.
Határidő: 2018. április 15. – a szerződésmódosításra
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Szabó Loránd
polgármester

