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Szállítási szerződés
(iskolakezdési támogatás utalvány)

Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600
Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 153954292-13) mint Megrendelő, (képviseletében Dr. Bóth János polgármester), másrészről:
Sodexo Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.,
cégjegyzékszám: 01-09-264533, adószám: 10849844-2-41), mint Szállító
(képviseli:Bukolyi Tamás kereskedelmi igazgató) között
A Megrendelő (mint ajánlatkérő) a Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 59. számában
(KÉ-13122/2010) ajánlattételi felhívás közreadásával általános egyszerű
közbeszerzési eljárást indított két részajánlati körben, melyből a 2. rész
(iskolakezdési támogatás utalvány) nyertese a Szállító.
A jelen szerződés, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerves egységet
képez.

1. A szerződés tárgya
A szerződés tárgya: iskolakezdési támogatás utalvány szállítása Vác Város
Polgármesteri Hivatalába évi rendszerességgel.
A megrendelendő iskolakezdési támogatás utalványok éves értéke: 980.000 Ft –
1.400.000 Ft közötti.

2. Az áru rendelése, átadás-átvétele
Az iskolakezdési támogatási utalványokat a Szállító minden évben július utolsó
hetében köteles a Megrendelőnek átadni.
A Megrendelő a megrendelését írásban, az elvárt szállítási határidő előtt 10 nappal
adja meg.
A megrendelések minden esetben tartalmazzák a Megrendelő dolgozóinak nevét és
a hozzájuk kapcsolódó utalványi összeget.
A Szállító kötelessége, hogy a megrendelt iskolakezdési támogatás utalványokat az
ajánlatkérő által meghatározott összetételben csomagolja (egyedileg, név szerint
borítékolja), olyan formában, hogy azzal a kiszállítást követően a Megrendelőnek már
semmilyen további ellenőrzési, egyeztetési és rendszerezési feladata ne legyen.
A iskolakezdési támogatási utalványok címletértékét a Szállító határozza meg azzal
a megrendelői megkötéssel, hogy 5.000 Ft-nál nem lehet nagyobb a címlet és
szükséges kis címletek kiadása is.
Az utalványok minőségéért, hamisítás elleni védelméért a Szállító felel.
Az utalványok beváltási határidejének legalább a tárgyév október 30-ig kell tartania.
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A iskolakezdési támogatás utalványokat a Szállító juttatja el a Megrendelő Pénzügyi
osztályának hivatali helyiségébe (Vác, Március 15. tér 11. fsz. 43.), ahol személyes
átadás-átvétel történik.
3. Ellenszolgáltatás
A Szállító az általa szállított utalvány össznévérték 100 %-ának megfelelő
ellenszolgáltatásra jogosult.
Ez az ellenszolgáltatás fedezi a nyertes ajánlattevő összes – a vonatkozó
szerződéssel kapcsolatos – költségét. Emellett a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő
felé semmilyen más költséget, díjat vagy más jogcímű egyéb kiadást nem számolhat
el.

4. Számlázás, a fizetés módja
A Szállító a megrendelői teljesítés igazolást követően a teljesítésről számlát állít ki.
Ezt a Megrendelő a teljesítést követő 30 napon belül a Szállító 13700016-0351901900000000 (ING Bank) sz. bankszámlájára átutalással egyenlíti ki.
A Szállító 1 db áfa nélküli számlát bocsát ki.
A Megrendelő a kifizetésekkel kapcsolatban magára nézve kötelezőnek ismeri el a
Kbt. 54. § (1) bekezdésében leírt beszedési megbízás teljesítésére szóló
felhatalmazó nyilatkozat megadását. E szerződés mellékleteként az ajánlatkérő
aláíratlanul átadja e beszedési megbízást. (Annak a Megrendelő részéről történő
aláírása a pénzügyi ellenszolgáltatása teljesítésének elmaradása esetén, a számla
lejártának időpontjában megtörténik.)
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani.
Késedelmes teljesítés esetén a Szállító az adott szállítás értékének 0,5 %-át kitevő
késedelmi kötbért fizet naponta.
A szállítás meghiúsulása esetén a szállító az adott szállítás értékének 15 %-át kitevő
meghiúsulási kötbért fizet.
Meghiúsulásnak minősül az, ha a megrendelt utalvány szállítása a határidőhöz
képest 10 napon belül nem történik meg.

4. Kapcsolattartás
A Szerződő Felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka
vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés
tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.
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Megrendelő képviselője:
Árva Katalin bérszámfejtő

Szállító képviselője:
Domonkos Rita

tel.:06-27/513-416, fax:06-27/513-435
email: ber@varoshaza.vac.hu

tel.:1/434-5850, fax:1/434-5818
email: koordinacio@sodexopass.hu

A Szerződő Felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:
- e-mail értesítés
- fax
- levél
5. A szerződés hatálya, megszűnése
E szerződés alapján 2010. július 5 - én történik az első megrendelés. A szerződés
határozott időtartamú és a 2012. december 31-ig tart.
A szerződés felmondására, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a
Ptk. az irányadó.
A szerződés megszűnhet:
- közös megállapodással
- rendkívüli felmondással.
A Szerződés súlyos megszegése esetén a Megrendelő, vagy a Szállító a másik
félhez intézett, ajánlott, tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a Szerződést
60 napos felmondási idővel mondhatja fel (a továbbiakban: "rendkívüli felmondás").
Rendkívüli felmondási ok lehet különösen:
- Ha a Szállító 2 alkalommal hibásan teljesít.
- Ha a Szállító egy szállítást több mint 10 napos késedelemmel teljesít.
- Ha a Megrendelő a Szállító felszólítása ellenére sem fizeti ki a felszólításban írt
határidőre az ellenszolgáltatás összegét.
Vác, 2010. július 5.

-------------------------------------------Szállító
Bukolyi Tamás
kereskedelmi igazgató

-------------------------------------------Megrendelő
Dr. Bóth János
polgármester

