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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 
székhelye: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.  
számlaszám: 11742094-15566850 
adószám: 15566850-2-13 
képviseli: Klinger Mária  
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről 
Nutritive Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
székhely: 1046 Budapest, Fóti út 56. 
számlaszám: 11742173-20148395 
cégjegyzékszám: 01-09-708581 
adószám: 12814202-2-41 
képviseli: Horovitz János 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: felek) 
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 
 
 
1) Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy a jelen szerződés a Vác Város Önkormányzata 
által kiírt egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. (Az ajánlati felhívás a 
Közbeszerzési Értesítő 21. számában 2008. február 18-án jelent meg.) A megrendelői 
követelmények az ajánlati felhívásban és a dokumentációban kerültek meghatározásra, így 
azok, valamint e szerződés egységes egészet képeznek. 
Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 99. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 
 
2) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a közétkeztetési feladatokat 
ellátja. 
Megrendelő köteles a feladatok végrehajtását igazolni és annak a 8) pontban meghatározott 
ellenértékét megfizetni. 
 
3) Jelen szerződést a felek 2008. május 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A teljesítés 
kezdő időpontja 2008. május 2. napja. 

 
4) A feladat megvalósításával kapcsolatos általános követelmények az alábbiak: 
 

a) Vállalkozó vállalja, hogy elkészítés után hőkezelt ételt szállít a Megrendelő által 
megadott címekre. Vállalkozó köteles az étel fogyaszthatóságára vonatkozó, az ÁNTSZ 
által előírt információkat a csomagoláson feltüntetni. 

 
b) A szerződés időtartama alatt elengedhetetlen a közétkezésekre vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályoknak való megfelelés maradéktalan biztosítása, különös tekintettel az 
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM rendelet mellékletében foglalt D táblázat 
előírásaira. 
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c) Az ebéd minimum 2 fogásból áll: leves és főétel. Hetente legalább három alkalommal 
húsétel biztosítása kötelező. Emellett hetente minimum két alkalommal 3. fogásként 
sütemény vagy gyümölcs is szerepeljen a szolgáltatásban.  

 
d) Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőn keresztül a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás keretében igényelt ebédet munkanapokon (általában: hétfőtől péntekig) 
Vác város közigazgatási határán belül lakásra szállítva szolgáltatja. A teljesítés helye a 
napi megrendelések függvényében alakul. 
Az átlagos napi adagszám 160, amelytől a mindenkori konkrét igénytől függően -30 % 
eltérés lehetséges. (A feltüntetett mennyiségből előreláthatólag 20 adag cukormentes, 
illetve fűszermentes.) 
 
e) A rendelés egy hétre előre, a Megrendelő által készített összesített megrendelőn, a 
szállítási címek feltüntetésével történik. A rendeléseket Megrendelő megbízottja a 
tárgyhetet megelőző hét szerdáján 10 óráig köteles a Vállalkozóval írásos formában 
(faxon) közölni. A pótrendelésekről és a rendelések lemondásáról Megrendelő 
megbízottja telefonon, de írásban is rögzítve legkésőbb a tárgynapot megelőző nap 10 
óráig értesíti a Vállalkozót. 
Vállalkozó köteles a szállítás során a címzettektől kapott pótrendelésekről és a rendelések 
lemondásáról szóló jelzéseket továbbítani a Vállalkozó kapcsolattartója felé. 

 
f) Vállalkozó a rendelések alapján elkészített ebédet 09.00 óra és 11.00 óra között juttatja 
a fogyasztási helyekre.  
Az át nem vett ebédeket Vállalkozó köteles Megrendelő székhelyére szállítani és ott – a 
meg nem talált címzettek neveit tartalmazó listával együtt – Megrendelőnek átadni. 
Vállalkozó az ételek kiszállításáért külön térítést nem igényel, annak költségét az ár 
tartalmazza.  
Vállalkozó az ételt saját fuvareszközeivel, az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, 
adagonkénti kiszerelésben, egyszer használatos, zárt csomagolásban, a külső behatásoktól 
védetten szállítsa le. 
 

5) Megrendelő kijelenti, hogy a szociális étkezés megrendelésével kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat biztosítja. 
Megrendelő köteles a megrendeléseket a jelen szerződés 4 e) pontjában megjelölt időben 
továbbítani a Vállalkozóhoz, hogy azok alapján a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek 
határidőben, a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő módon eleget tudjon 
tenni. 
 
Megrendelő köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott minden hiányosságról 
és/vagy mennyiségi és minőségi kifogásról, panaszról, észrevételről, illetve a szerződésszerű 
teljesítést befolyásoló lényeges körülményekről haladéktalanul írásban (faxon és levélben) is 
értesíteni a Vállalkozót. A Vállalkozó köteles a panaszt kivizsgálni, és a vizsgálat 
eredményéről, valamint a megtett intézkedésről a Megrendelőt 2 munkanapon belül írásban 
(faxon és levélben) tájékoztatni. 
 
6) A vállalkozó köteles kétfajta menüt (A és B) megadni. Az étlapját 4 hétre előre készíti el, 
melyet a Szociális Szolgáltatóval egyeztetnie kell, és 3 hétig az adott menün belül nem 
ismétlődhetnek ételek. A vállalkozó az elfogadott menüsort adja át a Szociális Szolgáltatónak, 
illetve mindegyik ellátottnak.  
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Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 4 d) pontban közölt mennyiségen belül igény 
szerint (cukormentes, illetve zsír- és fűszerszegény) diétás ételt biztosít a normál étrenddel 
azonos nyersanyagnormával, azonos eladási áron. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban 
meghatározott szolgáltatást saját költségén elvégzi. A Vállalkozó ajánlata tartalmazza az étel 
előállításának és az ellátottak lakcímére szállításának valamennyi (közvetlen és közvetett) 
költségét. 
 
7) Megrendelő jogosult Vállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni. 
Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy 
nem megfelelően végezte el. 
 
8) Szerződő felek rögzítik, hogy 1 adag ebéd ára 2008. évben: 475 Ft + ÁFA, azaz nettó 
négyszázhetvenöt forint plusz általános forgalmi adó . A szolgáltatás díja a 2008-at követő 
évek mindegyikében egyszer, március 1-én emelhető. Az emelés mértéke: a KSH által közölt, 
előző évre vonatkozó inflációs ráta 100 %-a. (Az első emelés időpontja: 2009. március 1.) 
A szolgáltatás ellenértékét Megrendelő a teljesített szállításokat igazoló és összesítő 
dokumentumok alapján, a kapcsolattartásra kijelölt személyek egyeztetését követően havonta, 
a Vállalkozó által kiállított számla alapján, a teljesítést követően a 30 napon átutalással 
egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
felszámítására.  
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 160 adag - 30% (azaz: 112 adag) étel árát a 
Vállalkozónak akkor is megfizeti, ha a megrendelés egy adott hónap átlagában nem éri el ezt 
az adagszámot. 
 
9) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötésének időpontjában nincs ellene 
folyamatban hatósági vizsgálat, per vagy hatósági eljárás, amely akadályozná vagy 
meggátolná e szerződés teljesítésében. 
 
10) Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy az általa készített ételek megfelelnek az 
érvényben lévő jogszabályok, szabványok, technológiai előírások által meghatározott 
követelményeknek. 
A Vállalkozó mindent köteles megtenni annak érdekében, hogy az étkezést igénybe vevőket a 
lehető legjobb ellátásban részesítse, gazdálkodását igyekszik a legcélszerűbb keretek között 
folytatni, az elérhető legjobb minőség megvalósítása érdekében. 
A Vállalkozó feladata ellátása során köteles az egészségügyi és más hazai és uniós előírásokat 
maradéktalanul betartani. 
 
11) A Vállalkozó rendelkezik a Generali-Providencia Biztosítónál kötött szakmai 
felelősségbiztosítással, melynek száma: 95591208004837300, éves kárkifizetési limitje: 10 
millió Ft. 
 
12) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint (naponta) folyamatosan 
együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről 
(tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 
A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név:   Vakliné Határ Veronika       
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Telefon:  27/319-321 
Fax:   27/313-412 
e-mail:  veraline@citromail.hu 
 
A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név:  Veresné Horovitz Ágnes 
Telefon: 70/333-1399 
Fax:   1/233-22-40 
e-mail:  veres.agi@nutritive.hu, info@egeszsegkonyha.hu 
 
Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos 
jognyilatkozat vagy a szerződés módosítása csak írásban érvényes. A vonatkozó 
közbeszerzési ajánlati felhívás, az ajánlatkérői dokumentáció és az ajánlat jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
13) A szerződést bármelyik fél a másik félhez írásban intézett nyilatkozattal, 4 hónapos 
felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja (rendes felmondás). 
 
A Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondhatja 
(rendkívüli felmondás) a szerződést akkor: 
- Ha az ÁNTSZ élelmezés-egészségügyi és/vagy közegészségügyi szempontból súlyos, 

megalapozott kifogást talál, valamint, ha a szakértői vélemény az étel minőségét, 
mennyiségét és nyersanyag felhasználását vagy az étlap összeállítását hat hónapon belül 
két alkalommal jogosan kifogásolja. 

- Ha a Vállalkozó a két hónapon belül három napon késedelmesen teljesít. (Késedelmes 
teljesítés: az étel 11,00 és 11,30 óra között érkezik a teljesítési helyre.) 

- Ha a Vállalkozó két hónapon belül három alkalommal hibásan teljesít. (Hibás teljesítés: az 
étel csak 11,30 óra után érkezik a teljesítési helyre, vagy rossz helyre kerül kiszállításra, 
vagy egy személyhez egyáltalán nem kerül kiszállításra,  illetve az étel nem felel meg e 
szerződésben leírt követelményeknek.)  

- Ha a Vállalkozó egy napi szállítást egyáltalán nem teljesít. 
 
A Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő hat hónapon 
belül két alkalommal késve tesz eleget fizetési kötelezettségének.  

 
14) Szerződő felek megállapodnak, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés 
útján rendezik, amennyiben ez 15 nap alatt nem vezet eredményre, úgy per esetére a felek 
kikötik – perértéktől függően – a Pest megyei, illetve a Vác Városi Bíróság illetékességét. 
 
15) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Kbt. Rendelkezései, a vonatkozó 
hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó közbeszerzési eljárás 
dokumentumai az irányadók. 
 
Szerződő felek a közöttük így létrejött 4 oldalból álló szerződést 2 egyező példányban mint 
akaratukkal és megállapodásaikkal mindenben megegyezőt azzal írják alá, hogy az a 
közbeszerzési eljárásban adott és elfogadott ajánlattal mindenben megegyezik. 
 
Vác, 2008. április 22. 
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Megrendelő       Vállalkozó 


