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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Váci Városfejlesztő Kft. 

székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34. 

adószám: 14867361-2-13 

cégjegyzékszám:  13-09-130719 

bankszámlaszám:  OTP 11742094-20179386-00000000 

képviseli: dr. Varga Borbála ügyvezető igazgató 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Nyertes ajánlattevő 

székhely:  

adószám:  

cgj.nyilvántartási 

sz.:  

 

bankszámlaszám:   

képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott 

helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

I.Előzmények 

Megrendelő versenyeztetési eljárást indított 2022. január 05. napján „Közétkeztetési konyhák 

nagyüzemi eszközeinek karbantartása és javítása” elnevezéssel. Az eljárás nyertese 

Vállalkozó lett, akivel Megrendelő az alábbi szerződést (továbbiakban: Szerződés) köti. 

II. A szerződés tárgya 

6 db főzőkonyhában és a felügyeletük alatt álló tálalókonyhákban található nagykonyhai gépek 

(jelenleg 116 db) rendszeres karbantartása és javítása rendelés szerint. A gépek listáját a 

Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza helyszíni bontásban. 

Főbb havi karbantartási feladatok: 

a. főzőüst nyomásszabályzó-, mérő, töltő és ürítő biztonsági szerelvények ellenőrzése, 

tisztítása, cseréje; 

b. egyetemes konyhagép kapcsoló, tartozék rögzítő, egyéb tartozékok ellenőrzése, 

karbantartása, kenése pl. segédgép biztonsági záró fülek szükség szerinti cseréje; 

c. burgonyakoptató biztonsági szerelvények, víz- és elektromos bekötés ellenőrzése, 

vészleállító funkció ellenőrzése, záró fedél végállás kapcsoló cseréje, kisebb 

alkatrészek cseréje; 
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d. gázkészülékek tisztítása, biztonsági szerelvények pl. hőelem cseréje, csapszárak 

cseréje 

e. mosogatógépek hófokszabályzó cseréje, biztonsági elemek ellenőrzése, szabályozó 

elemek, vegyszeradagoló ellenőrzése. Szükség esetén szabályozás, javítás, alkatrészek 

cseréje, a vízlágyító berendezés ellenőrzése, cseréje; 

f. elektromos sütő hőfokszabályozók cseréje, ajtózsanérok cseréje, hőkorlátozó cseréje. 

g. elektromos készülékek esetében a kábelsaruk ellenőrzése, cseréje, 

h. csúszó, kopó alkatrészek kenése, zsírozása 

i. fő darab bontás nélküli egyéb javítása. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt a darabszámon módosítson, 

III.Vállalkozási díj 

1. Vállalkozó az I. pontban meghatározott munka ellenértékeként vállalkozási díjra (a 

továbbiakban: Vállalkozási Díj) jogosult. 

Karbantartás – havi két alkalom: 

Kiszállási díj:        _____,-Ft + ÁFA / alkalom. 

Óradíj:         _____,-Ft + ÁFA 

Üst 1001 (ETÜ 201, KG 1001 típusszám) 

nagyjavítása 

,- Ft+ÁFA 

Üst 2001 (ETÜ 202, KG 1002 típusszám) 

nagyjavítása 

,- Ft+ÁFA 

Üst 3001 (KG típusszám) nagyjavítása ,- Ft+ÁFA 

Burgonyakoptató nagyjavítása ,- Ft+ÁFA 

1 rekesz villanysütő javítása (anyagköltség 

nélkül) 

,- Ft+ÁFA 

A díjak tartalmazzák valamennyi felhasznált segédanyag (pl.: gumitömítő, szilikon stb.) 

ellenértékét. A megrendelés alapján történő javítások díjai tartalmazzák a kiszállás és tényleges 

javítás óradíját. A felsorolásban nem szereplő nagy javítások elvégzése külön árajánlat és 

megrendelés alapján történnek. 

2. Vállalkozó a Vállalkozási Díjon felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka, 

infláció, szállítási költség) nem érvényesíthet. 

IV.A szerződés időtartama, keretösszeg 

1. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírását követően lép hatályba. 

2. Felek jelen szerződés vonatkozásában nettó 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint 

keretösszeget állapítanak meg. Felek a jelen szerződést a keretösszeg kimerüléséig, de 

legfeljebb 12 hónap határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés megszűnik a határozott 

időtartam lejártával. A szerződés határozott idő lejárata előtt is megszűnik akkor, ha a 
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keretösszeg kimerül. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg 

kimerítésére. Ezen okból Vállalkozó semminemű igényt nem érvényesíthet Megrendelővel 

szemben. 

3. A szerződés megszűnik: 

- az egyik félnek a másikhoz intézett felmondólevelével, annak kézhezvétele után a 30. 

napon (rendes felmondás), 

- a szerződés súlyos megszegése esetén azonnal: 

a. a Vállalkozó a Szerződésben megjelölt határidőt alapos, rajta kívül álló okból 

nem tartja be és legalább 5 napos késedelembe esik, és magát nem menti ki a 

késedelembe eséssel egyidejűleg. 

b. bármely tevékenységével, mulasztásával a Megrendelőnek vagy harmadik 

személynek kárt okoz, 

c. jótállási, szavatossági kötelezettségét a teljesítési határidőben neki felróhatóan 

nem teljesíti, 

V.Rendelés 

1. Megrendelő a jelen szerződés keretében végzendő munkálatokat (a havi kettő alkalom 

karbantartáson kívül) egyedileg rendeli meg írásban. A havi kettő alkalom karbantartás 

elvégzéséhez Megrendelő jelzi Vállalkozónak az általa ismert és várható munkálatokat, 

azért, hogy a karbantartási munkálatok ténylegesen elvégzésre tudjanak kerülni. A 

karbantartás időpontját a karbantartást megelőzően 48 órával előtte írásban kell egyeztetni 

az adott intézmény élelmezésvezetőjénél, vagy a területért felelős részlegvezetőjénél. Ettől 

eltérő ütemezés az élelmezésvezető jelzése alapján a megrendelő írásbeli jóváhagyásával 

történhet. A havi kettő karbantartásnak minden hónap utolsó napjáig meg kell történnie. A 

Vállalkozó az elvégzett munka után egy munkalapot állít ki, melyet az élelmezésvezetőnek 

kell aláírnia. 

2. Vállalkozó a megrendelést 1 munkanapon belül köteles visszaigazolni. 

3. Megrendelő köteles az előírásoknak megfelelően elvégzett munkát átvenni és a munkalapon 

ezt igazolni, továbbá az igazoltan elvégzett szolgáltatás ellenértékét megfizetni. Az elvégzett 

munka átvételére kizárólag az élelmezésvezető, illetve a területért felelős részlegvezető 

jogosult. 

4. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi a 

Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat: 

a. a karbantartás havonta két alkalommal történik 

b. a megrendelés alapján történő nagyjavítások megkezdése: megrendeléstől számított 5 

munkanapon belül, befejezése legkésőbb a Megrendelő és a Vállalkozó által 

előzetesen egyeztetett időpontig. 
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5. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által 

kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. (kivétel szabadság, 

betegszabadság) 

6. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező 

eszközök közcélokat szolgálnak, Így a szolgáltatás határidőben történő elvégzése a 

Megrendelő különösen fontos érdeke. 

VI.Számlázás 

1. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani a tárgyhónapban elvégzett rendszeres 

karbantartási munkáiról. Egyedi probléma felmerülése esetén Megrendelő értesíti a 

Vállalkozót , aki ezután felméri az elvégzendő munkát, majd ez alapján árajánlatot készít, 

amit Megrendelőnek jóvá kell hagynia. Ezt követően a Vállalkozó elvégzi a javítási 

munkálatokat, majd utólag kiállít egy átutalásos számlát. Megrendelő a vállalkozási díjat 

havonta, utólag a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Vállalkozó _____ 

Banknál vezetett __________________________ számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 

2. A számla kötelező mellékletei a következők: 

a. leigazolt javítási és /vagy munkalapok, 

b. nagyjavítás esetén a megrendelőlap is. 

3. Megrendelő előleget nem fizet. 

VII.Felek jogai és kötelességei 

1. Vállalkozó a megbízást Megrendelő képviselőjének utasításai szerint, a megrendelői 

érdekeknek megfelelően köteles ellátni, 

2. Vállalkozó köteles Megrendelőt vagy annak képviselőjét a tevékenységéről havonta, 

szükség esetén felszólításra bármikor tájékoztatni. Vállalkozó haladéktalanul köteles 

tájékoztatni Megrendelőt minden rendellenességről, mely veszélyezteti a feladatok 

végrehajtását. 

3. Megrendelőnél érvényben lévő munkavédelmi, biztonsági, valamint tűz- és vagyonvédelmi 

előírásokat a Vállalkozó minden körülmények között betartja. 

4. Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenységi körében bekövetkezett vagyoni és személyi 

károkért, de rajta kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal. 

5. Megrendelő minden olyan információt átad Vállalkozónak, amely a munkavégzéshez 

szükséges. Állandó kapcsolatot biztosít a munkavégzés folyamán felmerült problémák 

megoldására. 

6. Megrendelő rendszeresen ellenőrzi képviselője útján a Vállalkozó által végzett 

tevékenységet. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzítik. 

Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve 

megszüntetni. Ha a Vállalkozó a javítást Írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a 
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Megrendelő harmadik féllel végezteti el és ennek költségét a Vállalkozó számlájának 

összegéből levonja. 

7. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a 

tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

8. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 

Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot Megrendelő utasításai szerint, a 

Megrendelő kockázatára elláthatja. 

9. Amennyiben Vállalkozónak a Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges 

egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által észszerűen kért, a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja. 

10. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 

mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a 

Vállalkozó viseli. 

11. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. Vállalkozó az igénybe vett 

alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 

12. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 

köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 

felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

13. Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak, 

jogszabályokszak, az adott szakmára jellemző színvonalnak és technológiai előírásoknak 

megfelelően végzi. 

14. Az adott megrendelés alapján a Vállalkozó köteles a megrendelésben konkrétan 

nevesített, továbbá a gyártó/jogszabályok/szakmai szokások szerint kötelezően ellátandó 

feladatok elvégzésére. 

15. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt olyan képzett és 

tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel 

rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeink folyamatos és megfelelő 

minőségi teljesítését. 

16. A beépített alkatrészek tekintetében Megrendelő csak új, eredeti gyári vagy utángyártott 

alkatrészek beépítését fogadja el. Bontott vagy felújított alkatrész beépítésére csak a 

Megrendelővel történt előzetes egyeztetés után, a Megrendelő kifejezett és Írásbeli 

hozzájárulása esetén kerülhet sor. 

17. Vállalkozó vállalja, hogy elsőbbséget biztosít a Megrendelő részére a megrendelő által 

bejelentett szolgáltatási igény esetén. 
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18. A Vállalkozó a havi két karbantartási alkalmon kívül csak a Megrendelő által konkrétan 

megrendelt javítási és karbantartási szolgáltatásokat végezheti el. 

19. Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a szolgáltatás minőségi és szakmai megfelelőségére, 

a határidők pontos, maradéktalan teljesítésére, valamint ezek teljesítésének 

visszaellenőrzésére alkalmas Írásos dokumentációk és előírt nyilvántartások naprakész 

vezetésére. 

20. Amennyiben a munkák elvégzése során Vállalkozó új meghibásodást észlel, köteles 

Megrendelőnek haladéktalanul Írásban tájékoztatást adni. 

VIII.Jótállás 

1. Vállalkozó jótállási kötelezettséggel tartozik az általa elvégzett munkáért, illetve a 

felhasznált alkatrészekért is. 

2. A jótállás időtartama 6 hónap. 

3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége kiterjed ezen szerződés keretein belül mindazon 

anyagokra és munkálatokra, amelyek közvetlenül az elvégzett javítási tevékenységgel 

kapcsolatosak. 

4. A jótállás kiterjed azokra a hibákra is, amely a jótállási kötelezettséggel érintett munka nem 

megfelelő elvégzéséből/nem megfelelő alkatrész okán az eszköz más elemeiben keletkezett. 

5. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során 

felmerülő bármely jótállási igényéről, 

6. A jótállási hibák körében a Vállalkozó köteles a hibát 15 napon belül teljes körűen kijavítani. 

7. A kellékszavatosság szabályai a fentieknek megfelelően alkalmazandóak. 

8. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatása során felhasznált 

anyagok, segédanyagok alkalmasak legyenek a rendeltetésszerű használatra, valamint 

megfeleljenek a környezetvédelmi és egészségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek. 

9. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik az általa végzett hibás /hiányos 

teljesítés ill. késedelem miatt a Megrendelőre, annak munkavállalójára, vezető 

tisztségviselőjére, továbbá harmadik személyre háramló károkért. A kárt a felszólítás 

kézhezvételét követő 5 nap alatt kell megfizetni. Amennyiben a kárt harmadik személy 

közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesíti, akkor Vállalkozó köteles a 

Megrendelővel együttműködni, per esetén a perbe a Megrendelő oldalán félként belépni, 

illetve amennyiben a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik vagy azt teljesítette, 

akkor ezen Összegért helytállni. 

IX.Kötbér 

1. Késedelmes teljesítésnek minősül az, ha Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt 

elmulasztja. Ilyen esetben Vállalkozó késedelmi kötbért fizet, mely a késedelemmel érintett 

munka nettó értékének 1,5%-a/naptári nap. 
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2. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás 

teljesítés esetén Megrendelő érvényesítheti a Ptk-ban illetve más jogszabályokban 

megállapított szavatossági jogokat. 

3. Meghiúsulásnak minősül az, ha a megrendelt munka szerződésszerű teljesítése meghiúsul. 

A meghiúsulási kötbér alapja az adott munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj. A kötbér 

mértéke a nettó vállalkozó díj 30%-a. 

4. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a 

Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a 

Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt 

alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. 

Vállalkozót teljes kárfelelősség terheli az általa végzett tevékenység szakmai szabályoktól, 

jogszabályoktól, jelen szerződéstől eltérő végzése esetén valamennyi keletkezett kárért. 

X.Kapcsolattartás 

1. Jelen szerződés teljesítése során Felek részéről kapcsolattartásra jogosult személyek 

megnevezése: 

Megrendelő részéről: 

Vasvári Ede üzemeltetési vezető, +36 30 5695332, vasvari.ede@vacholding.hu, valamint 

Teljesítés helye Teljesítés címe 
Kapcsolattartó 

neve, beosztása 

Kapcsolattartó 

telefonszáma 

Árpád Fejedelem 

Általános Iskola Konyha 

2600 Vác, Árpád köz 

1. 

Klinger Katalin 

élelmezésvezető 
06-30/235-0403 

Földváry Károly 

Általános Iskola Konyha 

2600 Vác, Nagymező 

utca 14. (gazdasági 

bejárat a Damjanich 

utca felől) 

Kunné Kurali 

Katalin 

élelmezésvezető 

06-30/297-5224 

Juhász Gyula 

Általános Iskola Konyha 

2600 Vác, Báthori 

Miklós 

u. 17. (gazdasági 

bejárat a Görgey utca 

felől) 

Bucsek Sándorné 

élelmezésvezető 
06-30/535-3753 

Petőfi Sándor 

Általános Iskola Konyha 

2600 Vác, Deákvári 

főtér 5. (gazdasági 

bejárat a Diófa utca 

felől) 

Pásztor Andrea 

élelmezésvezető 
06-30/517-5158 

mailto:vasvari.ede@vacholding.hu
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Váci Radnóti Miklós 

Általános Iskola Konyha 

2600 Vác, Radnóti 

Miklós út 7. . 

(gazdasági bejárat a 

Kakukk utca felől) 

Zsírosné Saskó 

Anikó 

élelmezésvezető 

06-30/486-0798 

Simon Antal 

Általános Iskola Konyha 

2600 Vác, Naszály út 

29. 

Hugyecz Hajnalka 

élelmezésvezető 
06-30/486-2159 

Vállalkozó részéről: 

Név, beosztás:  

E-mail:  

Telefon:  

2. Felek a Szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban értesíteni. Írásos értesítésnek minősül a levél és az e-mail. 

3. A szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információkat Felek kötelesek üzleti 

titokként kezelni. 

XI.Záró rendelkezések 

1. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók és megfelelően alkalmazandóak. 

2. Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egyetértésével 

lehetséges. 

3. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a 

jogviták eldöntésére - hatáskörtől függően - kikötik a Váci Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

4. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés 

után, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 megegyező, eredeti példányban készült el, 

melyből Megrendelő és Vállalkozó 1-1 eredeti példányt átvettek, 

Keltezés, Vác, 2022. ________ __. 

 

Megrendelő 

dr. Varga Borbála 

Váci Városfejlesztő Kft 

Vállalkozó 

Mellékletek 

1. sz. melléklet: karbantartandó gépek listája 

2. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat 
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1. számú melléklet: Karbantartandó gépek listája 

 

Karbantartandó gépek listája 

Teljesítés 

helye 
Teljesítés címe Gép megnevezése Típusszám Darabszám 

Árpád 

Fejedelem 

Általános 

Iskola 

Konyha 

2600 Vác, 

Árpád köz 

1. 

   

  Üst 200 l 
ETÜ 200, 

201 
2 

  Elektromos sütő  2 

  Gázzsámoly  1 

  
Egyetemes konyhagép és 

tartozékai 
 2 

  Szeletelő gép  2 

  
Mosogatógép + 

mosogatószer adagoló 
 1 

  Ipari hulladékőrlő  1 

  Burgonyakoptató  1 

     

Földváry 

Károly 

Általános 

Iskola 

Konyha 

2600 Vác, 

Nagymező 

utca 14. 
(gazdasági 

bejárat 

Damjanich 

utca felől) 

   

  Üst 100 l KG 1001 2 

  Üst 200 l KG 1002 2 

  Elektromos sütő  1 

  Gázsütő  1 

  Gázzsámoly  2 

  
Egyetemes konyhagép és 

tartozékai 
 1 

  Konyhai robotgép  1 

  Szeletelőgép  1 

  Kombi pároló 
Zanussi 

FCF 101 E 
1 
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Mosogatógép + 

mosogatószer adagoló 
 1 

  Ipari hulladékőrlő  1 

  Burgonyakoptató  1 

  Gáztűzhely   1 

  Kis konyhagép  Bosch 1 

Teljesítés 

helye 
Teljesítés címe Gép megnevezése Típusszám Darabszám 

Földváry 

Konyhához 

csatolt tálaló 

konyhák 

    

Vám utcai 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, Vám 

utca 11. 
Ipari hulladékőrlő  1 

Kertész utcai 

Óvoda tálaló 

Konyha 

2600 Vác, 

Kertész utca 9. 
Ipari hulladékőrlő  1 

  Mosogatógép ASBER 1 

  Elektromos sütő  1 

Kölcsey utcai 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, 

Kölcsey utca 4. 
Mosogatógép ASBER 1 

Nyár utcai 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, Nyár 

utca 1. 
Ipari hulladékőrlő  1 

     

Juhász Gyula 

Általános 

Iskola 

Konyha 

2600 Vác, 

Báthori Miklós 

u. 17. 

(gazdasági 

bejárat Görgey 

utca felől) 

   

  Üst 200 l KG 1002 2 

  Elektromos sütő N-1301 1 

  Gázzsámoly  3 

  
Egyetemes konyhagép és 

tartozékai 
 1 

  Konyhai robotgép  1 

  Szeletelőgép  1 

  
Mosogatógép 

+mosogatószer adagoló 
Hoonved 1 

  Ipari hulladékőrlő  1 

  Burgonyakoptató  1 
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  Elektromos sütő NS1306 1 

Juhász 

Konyhához 

csatolt tálaló 

konyhák 

    

Hársfa utcai 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, 

Hársfa utca 4. 
Ipari hulladékőrlő  1 

  Mosogatógép ASBER 1 

  Elektromos sütő  1 

  Elektromos zsámoly  1 

Teljesítés 

helye 
Teljesítés címe Gép megnevezése Típusszám Darabszám 

Csányi körúti 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, Dr. 

Csányi L.krt. 13. 

Ipari hulladékőrlő  1 

Eötvös utcai 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, 

Eötvös utca 3. 

Ipari hulladékőrlő  1 

     

Váci Petőfi 

Sándor 

Általános 

Iskola 

Konyha 

2600 Vác, 

Deákvári főtér 

5. (gazdasági 

bejárat Diófa 

utca felől) 

   

  Üst 200 l ETÜ 200 2 

  Elektromos sütő NS-1301 1 

  Elektromos sütő  NS-1306 1 

  Gázzsámoly   3 

  
Egyetemes konyhagép és 

tartozékai 
MA-750 2 

  Szeletelőgép 
Beckers 

275 
1 

  Burgonyakoptató DH-200 1 

  Egyetemes konyhagép EK 1000 1 

  
Mosogatógép + 

mosogatószer adagoló 
 1 

  Ipari hulladéktörő  1 

Petőfi 

Konyhához 

csatolt tálaló 

konyhák 

    

Diófa utcai 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, Diófa 

utca 1. 
Ipari hulladékőrlő  1 

  Mosogatógép Hoonved 1 
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Újhegyi úti 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, 

Újhegyi út 46. 
Ipari hulladékörlő  1 

  Mosogatógép ASBER 1 

  Elektromos zsámoly  1 

     

Váci Radnóti 

Miklós 

Általános 

Iskola 

Konyha 

2600 Vác, 

Radnóti Miklós 

út 7. (gazdasági 

bejárat 

Kakukk utca 

felől) 

Üst 200 1 KG 1002 1 

  Üst 300 1 KG 1003 1 

  Elektromos sütő  1 

Teljesítés 

helye 
Teljesítés címe Gép megnevezése Típusszám Darabszám 

  Gázzsámoly  2 

  Olajsütő  1 

  Villanyzsámoly  1 

  
Egyetemes konyhagép és 

tartozékai 
 1 

  Konyhai robotgép  1 

  Szeletelőgép  1 

  
Mosogatógép 

+mosogatószer adagoló 

 
1 

  Kombi pároló 
Zanussi 

FCF 101 E 
1 

  Ipari hulladéktörő  1 

  Burgonyakoptató  1 

Radnóti 

Konyhához 

csatolt tálaló 

konyhák 

    

Boronkay 

Iskola tálaló 

Konyha 

2600 Vác, 

Németh László 

utca 4-6. 

Ipari hulladékőrlő  1 

  
Mosogatógép 

+mosogatószer adagoló 
 1 

Bocskai 

Kollégium 

tálaló konyha 

2600 Vác, 

Brusznyai utca 

1. 

Ipari hulladékőrlő  1 

  
Mosogatógép 

+mosogatószer adagoló 
 1 

  Elektromos sütő  2 

  Gázzsámoly  2 
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Deákvári főúti 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, 

Deákvári főút 

34. 

Ipari hulladékőrlő Hoonved 1 

  
Mosogatógép 

+mosogatószer adagoló 
 1 

     

Simon Antal 

Általános 

Iskola 

Konyha 

2600 Vác, 

Naszály út 

29. 

Üst 200 1  2 

  Elektromos sütő  1 

  Olajsütő  1 

  Gázzsámoly  2 

  
Egyetemes konyhagép és 

tartozékai 
 1 

  Konyhai robotgép  1 

Teljesítés 

helye 
Teljesítés címe Gép megnevezése Típusszám Darabszám 

  Szeletelőgép  1 

  Kenyérszeletelőgép  1 

  Dagasztógép  1 

  
Mosogatógép+ 

mosogatószer adagoló 
 1 

  Ipari hulladékőrlő  1 

  Burgonyakoptató  1 

     

Simon 

Konyhához 

csatolt tálaló 

konyhák 

    

Cházár Iskola 

tálaló konyha 

2600 Vác, 

Március 15. tér 

6. 

Ipari hulladékőrlő  1 

  Elektromos sütő  2 

Sirály utcai 

Óvoda tálaló 

konyha 

2600 Vác, Sirály 

utca 7. 
Ipari hulladékőrlő  1 

  Mosogatógép ASBER 1 

ÖSSZESEN    116 

 

  



14 

2. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat 

 

NYILATKOZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTLÁTHATÓSÁGÄRÓL 

Alulírott ___________________, (________________., adószám: 

____________számlavezető Bank _______, számlaszám: __________________, 

cégjegyzékszám/nyilvántartási sz.: _____________) nyilatkozom, hogy _______ olyan jogi 

személy, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

 

 

Vác, ____. __________ __. 

 

 

Vállakozó 

 


