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amely alulIrott napon és helyen létrej Ott egyreszrOl:

Csömör Nagyközség Onkormányzata
Székhely: 2141 Csömör, Szabadság u. 5.
Telefon: 06-28/544-048
Fax: 06-28/544-040
Képviseletében: Fábri István polgármester
AdOszám: 15730459-2-13
Bankszámlaszám: 12001008-00131603-00100007
mint Megrendelö (a továbbiakban: Megrendelô)

másrészrOl:

Cégnév: Sodexo Magyarország Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Ilka u. 31.
Tel: 06-1/801-0900
Fax: 06-1/801-0902
Képviseletében: Párkai Zsolt ügyvezetö igazgató
Cg.: 01-09-260385
Adószám: 10798274-2-44
Bankszámlaszám: BNP Paribas Magyarország Kft. 13100007-02066220-00253486
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

egyuttesen Felek (továbbiakban: Felek) kOzOtt az alábbi feltételek mellett:

1. Szerzödés tárgya

1.1. A MEGRENDELO megbizza a SZOLGALTATO-t, hogy a Mátyás Király Altalános
Iskolában tanuló diákok, illetve a felnOtt alkalmazottak részére étkeztetési szolgáltatást
nyüjtson.

1.2. A szolgáltatással érintett napok szãma: átlagosan 185 nap/év

1.3. A szolgáltatási tevékenyseg magában foglaija a szállItást és mindazon feltételek biztosItását,
amelynek a MEGRENDELO és a SZOLGALTATO kOzOtti feladatmegosztás szerint a
SZOLGALTATO-nak meg kell felelnie.

1.4. A szolgáltatásnyüjtas részét képezi továbbá a SZOLGALTATO által a MEGRENDELO
rendezvényein szukseg szerint (p1. évfordulók, unnepek, stb.) az étkeztetés biztositása. Ennek
lebonyolItását a SZOLGALTATO ésszerü idOben tOrténO elOzetes bejelentést kOvetOen, a
Felek kOzOtt erre létrejOtt külOn megállapodás alapján végzi.

1.5. A jelen szerzOdés alapján nyüjtandó szolgaltatások, vagy azok egy része teijesItését a
SZOLGALTATO — a MEGRENDELO egyidejü Irásbeli értesItése mellett — csak a
tevekenységi kOrén kIvül esO elhárIthatatlan okból (vis major; harmadik személy
elhárIthatatlan cselekménye stb.) fIiggesztheti fel, kizárolag ezen ok; illetve kOvetkezmenyei
fennállásának idOtartama alatt.
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A szolgáltatás teijesItésének elmaradása miatt ilyen okból felrnerült károkért a
SZOLGALTATO nem felel. A SZOLGALTATO fUggetlenul attól, hogy ezért nem
felelôs — köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat minél elôbb
ismét biztosItani tudja. -

Vis major esetén a SZOLGALTATO részére nemjár dIjazás.

2. A SZOLGALTATO által nyájtott szolgáltatások

2.1. A SZOLGALTATO az étkeztetési szolgáltatás nyüjtásât az alábbiak szerint vállalja:
- Altalános iskolãsok részére napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosItása: 37.000 adag/ev
- Altalános iskolások részére napi kétszeri étkezés (ebéd és uzsonna) biztosItása: 12.000

adag/ev
- Altalános iskolások részére napi háromszori étkezés biztosItása (tIzórai. ebéd és uzsonna

biztosItása): 25.000 adag/ev
- Felnätt alkalmazottak részére napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosItása az általános

iskolában: 2.600 adag/év

A MEGRENDELO a szerzôdés idötartama alatt a fenti mennyisegektôl eves szinten
kategóriánként + 25 % mértékig eltérhet, ezen határon belül a szolgáltatási dIj mértéke nem
változhat.

2.2. A SZOLGALTATOnak a felnôtt alkalmazottak részére az általános iskolások részére
szãllItandó ebédet kell biztosItania.

2.3. A SZOLGALTATO a szerzödés teljesItése során köteles teijes körüen figyelembe venni a
vonatkozO és hatályos jogszabályi elôIrásokat, az élettani energia- és tápanyagigenynek
megfelelô Osszetételü és j ellegü táplálék biztosItására vonatkozó rendelkezéseket.

2.4. A SZOLGALTATO a MEGRENDELO kérésére kulonleges étkezési módokat kOteles
biztosItani (p1. ételallergiás, liszt-érzékeny, tej cukor-érzékeny, tojás-érzékeny, cukorbeteg,
stb.), a normal ételekkel azonos áron.

2.5. A MEGRENDELO az étkezésre vonatkozó rendelést a tárgynapot megelózô napon 14:00
Oráig Irásban adja le a SZOLGALTATO képviselOjének. A hétfôi létszámjelentést a pénteki
ebéd idötartama alatt kell megadni a SZOLGALTATO részére.

2.6. Az ételek elkészItéséhez szukséges fözökonyhát a SZOLGALTATO koteles biztosItani oly
módon, hogy az a közüton mérve a szerzödés teijes idôtartama alatt nem lehet távolabb
CsOmOr Nagykozség kozigazgatási határãtól számItva, mint 30 km.

2.7. A SZOLGALTATO által kialakItott feltételrendszer kiemelt részét kell, hogy képezze a
HACCP elveinek maximális érvényesItése. illetve a teljesItéshez szukséges minäsegbiztosItási
rendszereknek, intézkedéseknek való megfeleles.

2.8. A fózäkonyha helyszInérôl az étkezés helyszInére az elkészült ételt a SZOLGALTATO
köteles IeszállItani. A meleg ételek szállItãsa kizãrOlag az ételszállItásra alkalmas és a
szukseges engedélyekkel rendelkezô szállItó jármüvel tOrténhet, az elöIrásoknak megfelelöen
fertôtlenIthetô rozsdarnentes hOtartó szállitOedényzetben. A SZOLGALTATO a szolgáltatás
megkezdésevel egyidejüleg köteles a MEGRENDELO részére benyüjtani a teijesitésbe
bevonni kIvánt jármflvek forgalmi engedélyenek, továbbá a vonatkozó szakhatósági
engedélyeknek a másolatát. Amennyiben a teijesItés során a szá11Itójármflvekbevá1tozás

ZI

2



következik be, akkor a változásrOl haladéktalanul köteles Irásban tájékoztatni a
MEGRENDELO-t.
Az ételek tálalásãt és az étkezéshez használt edények mosogatását a SZOLGALTATO
biztosItja.

2.9. Az elkészitett tizórait, ebédet és uzsonnát az intézmény telephelyére kell kiszállItani, az aláhbi
idöpontokban:
tjzórai: 7:00-8:00 óra kOzOtt
ebéd és uzsorma: 10:30-11:30 óra között

2.10. A tIzórait, az uzsonnát és az innivalókat •.félkész” állapotban kell kiszállItani (azaz az étel
szeletelt formában érkezik

-
p1. kenyér. felvágottak. stb., de a befejezö rnüveletek

-

p1. kenés.
felvágott elhelyezés. stb. a helyszInen tOrténnek). Az innivalók szállItãsa szintén félkész
állapotban történik. (p1. tea. kakaó, stb.).

3. A SZOLGALTATO jogai és kotelezettségei

3.1. A MEGRENDELO és a SZOLGALTATO közötti feladatmegosztás rendszere:

1MEGRENDELO SZOLGALTATO

A fözéshez szukséges személyzet biztosItása X

A tálaláshoz szukséges személyzet biztosItása X

Nyersanyagok beszerzése X

SzállItási koitségek, csomagoloanyagok X

A tálalókonyhán felmerülô rezsikoltségek X

Melegen tartó szállItóedényzet biztosItása X

Hulladékkezelés (ételmaradék elszállItása) X

FogyOeszkozOk és azok pótlása X

A szukseges tisztItószerek és azok pótlása X

A szukseges rovar- és rágcsálóirtás X
A szolgáltatashoz szukseges gépek és

berendezések felszerelése és azok X
koitsegeinek_a_viselése

A fent részletezett, a SZOLGALTATO feladatát jelentö tevékenységekkel kapcsolatban
felmerUlô koltsegek teijes egeszében a SZOLGALTATO-t terhelik, annak fedezését a
SZOLGALTATO a MEGRENDELO-töl semmilyen jogcImen nem kérheti és nem
kOvetelheti.

3.2. A SZOLGALTATO köteles a szerzödés teijes idötartama alatt olyan változatos étrendet
biztosItani. amelyet a jelen szerzôdés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás során étkezési
tipusonként vállalt.

Ebéd változatossagi mutató =

(Lf+Hf+Ff+Kf+FSTf+ETf+GYSt)/(Le+He+Fe+Ke+FSTe+ETe+GYSe)x 100
ahol
L: leves
H: hüsételeklhüsfelesegek
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F: fôzelékek
K: kOretek
FST: fött, suit tészták
ET: egytál ételek
GYS: gyumolcs, savanyüság (levesen. hüsételenlhüsféleségen, fäzeléken. köreten, fôtt es suit
tésztán, illetve egytál éteien kIvüli, gyurnolcs/savanyüság kategoriának minösUlö éteicsoport)
f: feleség (az adott ételcsoportból hányféle fordul elô a 10 napos mintaétlapon)
e: eldfordulás (az adott ételcsoport összesen hányszor fordul elô a 10 napos mintaétlapon)

TIzórai/uzsonna változatossági mutató (Pf+FEf±ZGYf+Jf)/(Pe+FEe+ZGYe+Ie) x 100
ahol
P: pékáru
FE: feltét
ZGY: zoidség. gyumolcs
I: Ital (tej, kakaó, tea. limonádé. rostos gyumolcsle 100%-os, stb.)
f: feleseg (az adott ételcsoportból hányféie fordul elô a 10 napos mintaétlapon)
e: elöforduiás (az adott éteicsoport összesen hányszor fordul elô a 10 napos mintaétIapon)

A Változatossági mutató (VM) kötelezö minimális mértéke a SZOLGALTATO váilalása
szerint:

7-10 eves korcsoport (1-4. évfolyam)
- tIzórai esetében: 91,17 %
- ebéd esetében: 100 %
- uzsonna esetében: 100 %

11-14 eves korcsoport (5-8. évfolyam)
- tIzórai esetében: 91,17 %
- ebéd esetében: 100 %
- uzsonna esetében: 100 %

A MEGRENDELO a váitozatosság tekintetében egymástOl különbözônek drtékel minden
olyan ételfeleseget, amelyekrôl megállapIthatO, hogy alapanyaguk, összetételük, elkészItési
módjuk, tehát 3-féle tényezô kozul legalabb 2-féle tényezö tekintetében különböznek.
A MEGRENDELO a változatosság tekintetében egymassal azonosnak értékeli azokat az
ételfelesegeket, amelyekröl megállapIthatO, hogy alapanyagük, összetételük, elkészItési
módjuk, tehát 3-féle tényezó kozul legfeljebb 1-féle tényezô tekintetében küionbOznek.

A MEGRENDELO abban az esetben értékel két etelt/etelféleseget az alapanyag tényezô
tekintetében különbözönek. ha a legnagyobb arányban részét képezô nyersanyagukban
kulonboznek.
A MEGRENDELO abban az esetben értékel két ételt/etelféleseget az Osszetétel tényezô
tekintetében különbOzönek, ha bármely összetevôjilk tekintetében kUlönböznek.
A MEGRENDELO abban az esetben értékel két ételtlételféleséget az elkészItési mod
tényezô tekintetében kulonbozonek. ha a konyhatechnológiai eljárás szempontjából
megvizsgálva kulonbozOseg állapItható meg.

3.3. Az étrend változatosságát a MEGRENDELO a SZOLGALTATO ditai elôzetesen
benyñjtott. 2 heti (10 napos) menüsor alapján ellenOrzi.
Ezzel kapcsolatban a Felek kikötik, hogy a SZOLGALTATO a következO 2 hétre tervezett
menusort a kezdO tárgyhetet megeiôzd szerda, 12:00 Oráig eljuttatja a MEGRENDELO
részére. Abban az esetben. ha a MEGRENDELO által elvégzett eiienôrzés szerint a tervezett
menusor változatossági mutatója nem en ci a SZOLGALTATO áltai vállalt, fenteem1Itett
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értéket, akkor a MEGRENDELO jogosult 24 órán belül felhIvni a SZOLGALTATO-t arra,
hogy a menUsort módosItja annak érdekében, hogy az megfeleljen az elôirt értékeknek.
Amennyiben a SZOLGALTATO a felhIvás ellenére olyan menüt szolgáltat, amelynek a
változatossága nem en el az általa korábban vállalt értéket, akkor az hibás teijesItésnek
minôsul és a MEGRENDELO kOtbér kiszabására válik jogosulttá.

3.4. A SZOLGALTATO a tervezett menüsor összeállItásakor köteles az alábbi, általános jellegü
szempontok érvényesItésére törekedni:

- a korszer(i táplálkozási kovetelmények betartása,
- az aktuális idénynek megfelelô nyersanyagok alkalmazása,
- az ételek korszerfl és kiméIó konyhatechnológiai módszerekkel történô elöällItása,
- a gyerekek étkezési sajátossagainak figyelembe vétele,
- az adagok elosztásánál a korcsoport figyelembe vétele, illetve
- a szukseges energia- és tápanyag szukséglet fedezése.

A SZOLGALTATO a tervezett menüsor összeállItásakor köteles az alábbi, speciális jellegü
szempontokat érvényesIteni:

Ebéd
- A fóétkezés kötelezóen legalább levesböl es második fogásban all
- Egymást követö 10 élelmezési nap vonatkozásában egy ételsor csak egy alkalommal fordul

elö
- Az étel ne legyen tül sos és füszeres
- Kerulni kell a ffistölt szalonnával készül ételeket
- Az elsô és a második fogasnak (alapanyagban, izben és emészthetosegben) Osszeillônek

kell lennie

- A 10 napos étlapon:
- Hüs: legalább 6 alkalommal fordul elô
- Rizs: legfelj ebb 3 alkalommal fordul elO
- Burgonya: legfelj ebb 5 alkalommal fordul elô
- Száraztészta: köretként legalabb 1, legfelj ebb 2 alkalommal fordul elô
- Gyumolcs- vagy zoidségle: legfeljebb 1 alkalommal fordul elô
- Fözelék: legalább 2, legfeljebb 4 alkalommal fordul elö
- Friss gyumolcs: legalább 2 alkalommal fordul do
- Desszert: legalább 2 alkalommal fordul elO

TIzórai és uzsonna
- A kenyérnek, kiflinek és zsemlének feltétet is tartalmaznia kell
- Friss, idenyjellegü zoidség vagy gyumOlcs: hetente mm. 3 alkalommal fordul elO
- Pékáru esetében azonos tIpusü termék hetente max. 4 alkalommal szerepelhet az étlapon
- Feltét esetében azonos tipusü feltét (p1. vaj, májkrém, tepertOkrém) hetente max. 3

alkalommal szerepelhet az étlapon
- A peksutemény legyen egyenként csomagolva
- Az éttermi szalvéta minden esetben, adagonként biztosItott legyen
- A tanulóesoportok külOn kannákban kapják meg a folyadékot
- Az uzsonnához hideg idOben mm. 2 dl mennyiségü meleg folyadékot, meleg idOben mm.

3 dl mennyiségü folyadékot kell biztosItani
- A folyadék ne italporból készUljOn

3.5. A SZOLGALTATO kOteles a szukséges folyadékbevitel lehetOségét biztosItani.
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3.6. A vendéglátO-ipari termékek elöállItásának Cs forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági
feltételeirôl szOl 62/2011. (VI.30.) VM rendelet 5. §-ában foglalt szabályok értelmében a
SZOLGALTATO által elöállitott. a vCgsO fogyasztónak szánt ételek összetételére.
csomagolására vonatkozó adatoknak az elôãllItás helyCn. a minöseg-ellenörzes céljára is
alkalmas rnódon. termékenkénti anyaghányad-nyilvántartaskent rendelkezésre kell állniuk. Az
anyaghãnyad nyilvántartasnak a nevezett rendelet 1. mellékietben felsorolt adatokat kell
tartalmaznia.
Az anyaghányad nyilvántartásban bekOvetkezö bármely változást haladéktalanul at kell
vezetni. Arnennyiben egy adott étel elOállItását megszuntetik, az arról vezetett anyaghányad
nyilvántartást a megsztintetéstôl számItott 90 napig meg kell ôrizni.
A vendCgláto-ipari termékek összetevöire vonatkozó informáciOkról — beleértve az
élelmiszerek jelölésérôl szOló 19/2004. (II. 26.) FVM—ESZCSM—GKM együttes rendelet 4.
mellékiete szerinti allergen Osszetevôket, valamint az egyéb jogszabályok alapján kötelezöen
alkalmazandó, élelmiszer-összetevôkre vonatkozO kiegeszItô informãciókat is — a
MEGRENDELO-tannak kCrCsére a SZOLGALTATO-nak tájékoztatnia kell.
A MEGRENDELO kérésére a SZOLGALTATO köteles a kInált Ctelsor esetében a
vonatkozó nyersanyagkiszabatokat a kérelemben megadott határidön belül a
MEGRENDELO részére megkuldeni.

3.7. A SZOLGALTATO köteles a napi Ctkezéshez kapcsolódóan minden alkalommal ételmintát
is küldeni a MEGRENDELO részCre, a vonatkozO hatályos jogszabályokban elôIrtak szerint.

3.8. A SZOLGALTATO köteles a szerzôdés teijes idötartama alatt a tevékenysCgére a szerzôdés
alapjául szolgálo közbeszerzCsi eljárást megindItó felhIvásban elöirt mCrtCkü, érvényes
felelösségbiztosItással rendelkezni. Ennek hiánya a MEGRENDELO részéröl rendkIvüli
felmondási oknak minösul, illetve a felelôsségbiztosItás hiányából eredô károkért a
SZOLGALTATO felel.
A SZOLGALTATO az elöIrt felelossCgbiztosItás meglétét felhIvásra 3 munkanapon belül
köteles a MEGRENDELO rCszére hitelt érdemlô módon igazolni.

3.9. A SZOLGALTATO kotelezettséget vállal arra, hogy az öt érintO és a MEGRENDELO
müködCsi rendjére vonatkozO szabályokat alkalmazza, betartja.

3.10. A SZOLGALTATO köteles a szerzôdés ideje alatt minden Cv január 3 1-ig az elôzô évben
végzett szolgaltatasarol beszámolót benyüjtani a MEGRENDELO részCre. A beszamolo
kötelezô minimális tartalmi elemei: az elôzô évben étkeztetett tanulók és dolgozók száma, az
étkezéssel kapcsolatban felmerUlö esetleges kifogások. illetve az azok orvoslasa érdekCben tett
intézkedCsek leIrása.

3.11. A SZOLGALTATO kOteles a teljesItéshez szukséges tálalókonyháért (2141 Csömör, Major
üt 7-9.) bCrleti dIjat fizetni Csömör NagykozsCg Onkormányzata (2141 Csömör, Szabadság üt
5.) részCre, amelynek összege a garantált ártartás idôtartamán belUl 100.000.-Ft + AFA / ho.
A garantalt ártartással érintett idOtartam lej artat követOen a bérleti dIj olyan szazalekos
mértékben valtozik, amilyen mértékben az étkeztetCssel kapcsolatos dIj változik a felek közös
megegyezCse alapján ajelen szerzOdCs 5.2 pontjában megadott feltételek szerint.

3.12. A SZOLGALTATO a tálalókonyhán (2141 Csörnör, Major ñt 7-9.) felmerülO tálaláshoz
szukséges személyzetet köteles a MEGRENDELO által a jelen szerzOdés hatályba lépCse
elOtt foglalkoztatott szemClyzetbOl biztositani. Ennek érdekében a SZOLGALTATO köteles
a MEGRENDELO által a jelen szerzOdCs hatályba lépCse elOtt foglalkoztatott
rnunkavállalókat a talalashoz szuksCges Iétszámban átvenni. tovãbbá Oket minden olyan
oktatasi tevekensegben reszesiteni a sajat koitsegen amely oktatasi tevekenyseg az adott
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munkakörhöz kapcsolódó feladatok megfelelö elvégzéséhez és a SZOLGALTATO által
mflkOdtetett minöségbiztosItási rendszerekben való feladatellátásukhoz szukseges.

3.13. A SZOLGALTATO köteles az általa müködtetett minôségbiztosItási rendszereket a jelen
szerzôdés teljesItésébe bevont egységeiben a szerzödés teijes idötartama alatt teijes körben
biztositani.

3.14. A közbeszerzési szerzôdést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevôként szerzödô
félnek (SZOLGALTATO) kell teijesItenie.

A SZOLGALTATO teijesItésében — az alãbbi bekezdés szerinti kivétellel — köteles
közretnüködni az olyan alvállalkozó és szakember. amely a közbeszerzési eljarásban részt vett
az ajánlattevö alkalmasságának igazolásában. A SZOLGALTATO köteles a
MEGRENDELO-nek a teijesItés során minden olyan — akãr a korábban megjelolt
alvállalkozó helyett igénybe venni kIvánt — alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt nyilatkoznia kell arról is, hogy az
általa igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem all az Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya
alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban
részt vett a SZOLGALTATO alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérô
hozzájárulásával es abban az esetben vehet részt a teljesItésben más alvállalkozO vagy
szakember, ha a szerzódéskötést követôen — a szerzôdéskötéskor elóre nem látható ok
következtében — beállott lenyeges korulmény, vagy az alvállalkozó/szakember bizonyItható
hibás teljesItése miatt a szerzôdés vagy annak egy része nem lenne teljesIthetö a megjelolt
alvállalkozóval/szakemberrel, és ha a SZOLGALTATO az üj alvállalkozóval/szakemberrel
egyutt is megfelel azoknak az alkalmassági kovetelményeknek, melyeknek a
SZOLGALTATO a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval/szakemberrel egyUtt
felelt meg.

A szerzödés szerinti teijesItési kotelezettséget teljesItheti a SZOLGALTATO-ként szerzödö
fél jogutódja, ha a SZOLGALTATO, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet
jogutodlással megszünik.

SZOLGALTATO a jogosan igenybe vett alvállalkozókért ñgy felel, mintha maga teljesItett
volna. Alvállalkozó jogosulatlan igenybevétele esetén a SZOLGALTATO felelôs minden
olyan kárért, amely anélkül nem kOvetkezett volna be.

3.15. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a SZOLGALTATO vállalja, hogy
nem fizet, illetve nem számol el a szerzödés teijesItésével osszefliggesben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelô társaság
tekintetében merulnek fel. es melyek a SZOLGALTATO adóköteles jOvedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjaban foglaltak alapján a SZOLGALTATO vállalja, hogy
a szerzôdés teijesItésének idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét a MEGRENDELO
számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti Ugyletekrôl a
MEGRENDELO-t hal adëktalanul értesIti.

3.16. A szolgaltatasnyiijtas megkezdéséig a SZOLGALTATO köteles valamennyi szukséges
beruhazast/technikai lépést megtenni, illetve befejezni annak érdekében, hogy a szolgaltatas
megkezdese és folyamatos nyujtasa hiba nélküli es zavarmentes legyen. A szolgaltatas
megkezdesehez szUkseges beruhazasok, intézkedések megvalosItása, illetve az azzal együtt
jaro esetleges koitsegek viselese teijes egeszeben a SZOLGALTATO-t terhehk
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4. A MEGRENDELO jogai és kotelezettségei

4.1. A Felek rogzItik, hogy a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az étkezés
igenybevetelerôl a nyilvántartás vezetése, a térItési dIjak beszedése a MEGRENDELO
feladata a szerzödés idôtartama alatt.

4.2. A MEGRENDELO kOteles biztosItani az étkezés helyszinéul szolgáló tálalókonyhát.
melynek cIme: 2141 Csömör. Major ñt 7-9. A tálalókonyha megfelelô mükodéséhez
szukségessé vaió igazolt beruházásokat a szolgáltatás teijesitésének megkezdéséig a
SZOLGALTATO köteles elvégezni, annak koltségeit a SZOLGALTATO köteles viselni.

4.3. A MEGRENDELO a szolgáltatás minäségét minden év március 01 -ig felulvizsgálja és
Irásban nyilatkozik annak megfelelôségérôl. Abban az esetben. ha a szolgáltatás minöségét az
elôzö 12 hónap során elvegzett rninôségi ellenôrzésekalapján vagy egyeb alapos okból nem
megfelelônek Itéli meg, akkor a MEGRENDELO a szerzödést rendes felmondással
megszUntetheti az adott év jünius 30-i hatállyal.

4.4. A szolgaltatás minöségét a szerzödés idötartama alatt a MEGRENDELO megbIzottjaibol
álló, ün. ,,étkezési bizottság” révén rendszeresen ellenôrizheti, amely Csömör Nagykozség
Polgármestere által kijelOlt intézményi alkalmazottakbOl all és létszáma legfeljebb 5 fö. A
polgármester 1 fö külsô szakértôt (dietetikus) megbIzhat, mint az ,,étkezési bizottság” 1 tagját.
A szolgáltatás minöségét és szInvonalát értékelö monitoring ,,étkezési bizottság” egyszerü
szótobbseggel fogadja el az elóterjesztését a felulvizsgálatot lezáró javaslatra vonatkozóan. A
monitoring bizottság azokat az esetleges panaszokat, észrevételeket értékeli és tárgyalja,
amelyek nem tartoznak a j ogszabályokban meghatározott más hatoság hatáskörébe.
A felulvizsgalat a szolgáltatás teljes idôtartamán belüL minden évben megtorténik (de évente
legfelj ebb 10 alkalommal), a SZOLGALTATO részére elöre be nem jelentett módon.
Amennyiben a felulvizsgálat negatIv eredménnyel zárul, akkor a MEGRENDELO türelmi
idôt ad a SZOLGALTATO-nak a felulvizsgálatban megállapItott hiányosságok orvoslására.
A turelmi idö eredménytelen elteltét követôen a MEGRENDELO jogosult a Polgári
Torvénykonyvben (Ptk.), illetve a szolgáltatási szerzödésben meghatározott
jogkovetkezmenyek alkalmazására.

5. Pénzugyi feltételek

5.1. A SZOLGALTATO által biztosItott szolgáltatás dIja:

Bruttó NettóNettó ajánlati AFA
ajánlati ár nyersanyagEtkezés tlpusa.

ár (Ft/adag) (Ft/adag)
(Ft/adag) koltség

Altalános iskolãsok részére
71,00 19,17 90,17 50,00tizórai_biztosItása

Altalános iskolások részére
284,00 76,68 360,68 185,00meleg_ebéd_biztosItása

Altalános iskolások részére
68,00 18,36 86,36 48,00uzsonna biztositása

Felnött alkalmazottak részére
284,00 76,68 360,68 200,00

meleg ebéd biztositása

___________ ____________ _________
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5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az étkeztetési árakon a SZOLGALTATO által a
közbeszerzési ajánlatban vállalt garantált ártartás idôtartama során nern változtathatnak.
A garantált ártartás idötartarna: 24 hónap
A garantált ártartással érintett idôszakot követöen. legfeljebb az elôzö évi KSH által közzétett
fogyasztói árindex mërtékëvel történhet áremelés. évente egy alkalommal. a Felek közötti
közös megegvezés alapján. a megegyezést szolgáló tárgyalás lefolytatását kOvetöen.

5.3. A MEGRENDELO havonta fogad be számlát igazoit çjjesItés alapján. Az ellenszolgáitatás
kifizetése a benyüjtott szãmla alapján átutalással történik, a számla kézhezvételétôl számItott
30 napon belül.
A MEGRENDELO elöleget nem fizet.
A SZOLGALTATO a targyhOnapot kOvetô hónap 10. napjáig (ha ez munkaszüneti nap,
akkor az azt követö elsö munkanapig) jogosult és köteles a tárgyhOnapra vonatkozó teijesItés
alapján a számlát benyüjtani az elöIrt módon és tartalommal.

5.4. A MEGRENDELO minden alkalommal a tenylegesen megrendelt és teljesItésigazolással
ellátott, leszállItott adagok után fizeti meg a vonatkozO szolgáltatási dijakat a
SZOLGALTATO részére.

5.5. A SZOLGALTATO a benyüjtott számlához koteles.rneUekelni tejjesitéssel érintett
adagszamokat tartalmazo, folyamatos sorszamozassal eflatott Megrendelolevelet, tovbba a
MEGRENDELO által a SZOLGALTATO részére eljuttatott, a lerendeléseket tartalmazó
adatlapot.

5.6. Rendezvények és protokoll étkezés esetén a felek egyedi megállapodás alapján rendezik a
feltételeket.

5.7. Abban az esetben, ha a MEGRENDELO késedelembe esik, akkor a SZOLGALTATO a
Ptk. 301/A. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot számolhat fel. A SZOLGALTATO a
késedelmi kötbér érvényesItésétôl eltekinthet.

5.8. Tekintettel arra, hogy hogy a szerzödés megkotesere közbeszerzési eljárás alapján került sor,
ezért a szerzödés es az abban foglaltak teijesItése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelösségi
szabály (2003. évi XCII. tv. 36/A. §) hatálya ala esik.

5.9. Az ellenszolgáltatás teljesItése egyebekben a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 130-131. §-aiban
foglaltak szerint történik.

6. A szerzôdést biztosItó mellékkötelezettségek

6.1. Arra az esetre, amennyiben a SZOLGALTATO olyan okbOl, amelyért felelós, nem vagy nem
szerzödésszerüen teijesit a MEGRENDELO felé, kötbér fizetésére váIJal kotelezettséget.

A SZOLGALTATO kötbért kOteles fizetni, ha hibásan teljesIt, illetve ha a teijesités a részére
felróható okból meghiüsul.
J-Tibás teijesItés esetén a MEGRENDELO hibás teljesItési kötbér kiszabására jogosult,
melynek mértéke a hibás teijesItéssel érintett munkáért járo nettó vállalkozási dIj 20%-a.
A teljesItés meghiüsulása esetén a MEGRENDELO meghiñsulási kötbér kiszabására
jogosult, melynek mértéke a meghiüsulással érintett munkáért járó nettó vállalkozási di’3%-
a.



Amennyiben a SZOLGALTATO a megrendelt adagszámü tIzórait/ebédet/uzsonnát az
elôIrt határidöig nem szállItja le és ezen hibáját a szukseges ésszerü határidön beltil nem
korrigálja, akkor a MEGRENDELO jogosult az adott napra szukséges adagszámban a
tIzórait/ebédet/uzsonnát harmadik féltôl beszerezni és a beszerzéssel kapesolatban felmerülô
esetleges tobbletkoltséget a SZOLGALTATO-val szernben érvényesiteni.

Hibás teijesItés:

Ha a kiszállItott ételek mennyisegevel kapcsolatban kifogás merül fel. akkor:
- A MEGRENDELO képviselöje a mennyisegi eltérés észlelését követöen a kifogását

haladéktalanul jeizi a SZOLGALTATO-nak
- Amennyiben a MEGRENDELO és a SZOLGALTATO között nines egyetértés, akkor

a SZOLGALTATO köteles a kifogásra 1 munkanapon belül Irásban választ adni a
MEGRENDELO részére. A SZOLGALTATO képviseläje azonban ebben az esetben is
köteles azonnali intézkedéssel a kifogás okát a MEGRENDELO megelégedesere
megszuntetni. a problémát rendezni.

- Amennyiben a kifogást a SZOLGALTATO annak jeizését követöen 60 percen belul
nem orvosoija és a SZOLGALTATO Irásbeli válaszát a MEGRENDELO nem tudja
elfogadni, akkor a kifogással érintett részmennyiség hibás teijesItésnek minôsül.

Ha a kiszállitott ételek minöségével kapcsolatban kifogás merül fel, ñgy arról:
- A MEGRENDELO képviselôi jegyzökonyvet vesznek fel, amely legalább 3 fô, 18.

életévét betöltött személy egybehangzo véleményének jegyzökonyvezesevel tOrténhet. Ez
esetben e kifogást haladéktalanul jelezni kell a SZOLGALTATO-nak. A kifogásban a
MEGRENDELO koteles leIrni, hogy az adott étkezés esetében milyen kifogásai
merültek fel. amelyek további orvoslására és a hibás teijesités elkertiiésére szólItja fel a
SZOLGALTATO-t

- Amennyiben a MEGRENDELO és a SZOLGALTATO között nines egyetértés, akkor
a SZOLGALTATO köteles a kifogásra 1 munkanapon belül Irásban választ adni a
MEGRENDELO részére.

7. A szerzOdés idötartama, megszuntetése

7 1 A megkotendo szerzodes idotartama 2013 januar 01 -2015 junius 30

Az ajánlatkérô fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Szolgáltató teijesItésével elegedett,
akkor a megkotott szerzödést az eredeti idôbeli lejártától számItva további 24 hónappal
meghosszabbItsa.

Az opeiós jog gyakorlásának szabáiyai: Az ajãnlatkérö a szolgáltatás minôségét 2014.
december 31-ig felulvizsgálja, majd a felulvizsgálata alapján dOnt arról, hogy élni kIván-e a
további 24 hónapra vonatkozó opciós jogával.
Arról. hogy az ajánlatkérô élni kIván-e az opcios jogával, Iegkésôbb 2015. január 31-ig
Irásban tájékoztatja a Szolgáltatot és intézkedik a kapcsolódó adminisztratIv teendókrôl.

7.2. A szerzódés megszuinik:
- az idôbeli hatálya leteltével:
- Irásban történö kOzös megallapodással:
- rendkIvuli felrnondással.
- valarnelyik fel jogutod nelkuli rnegszunesevel //J .
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- a SZOLGALTATO mflködësi engedélyënek visszavonásával.

7.3. Ezen szerzôdëst bármelyik fél rendkIvUli felmondással akkor mondhatja fel, ha a másik fél a
jelen szerzôdésben vállalt valamely (ktilönösen fizeti. illetve szolgáltatasi) kotelezettseget
sülyosan megszegi és azt az Irásban történô felszólItást követô 15 napon belul sem teijesIti.
illetve orvosoija. A Felek rnegállapodnak. hogy a felszólItásban foglalt határidö
eredménytelen elteltét követô 3. hónap utolsó napján szünik meg a szerzôdés a Felek között.
Kivétel képez ez alól az az eset. ha ezen határidö lejârta elôtt a MEGRENDELO által
lefolytatott üj közbeszerzési eljárãs nyertes ajãnlattevôje meg tudja kezdeni a szolgáltatásat,
mert ebben az esetben a jelen szerzödés hatálya az üj szolgáltatOval kotött szerzôdés hatályba
lépésének napjára tekintettel szünik meg.

Sülyos szerzódesszegésnek minôsül kUlönOsen:
- a MEGRENDELO vagy a SZOLGALTATO fizetésképtelenné válik;
- a SZOLGALTATO neki felróható módon nem teijesIti a szolgáltatási kotelezettsegét;
- a MEGRENDELO megállapItja. hogy a szolgáltatás nem felel meg a vonatkozO és

hatályos jogszabályielöIrásoknak;
- a MEGRENDELO megállapItja, hogy a SZOLGALTATO nem biztosItja az

ételszállItásra alkalmas és a szUkséges engedélyekkel rendelkezä szállItójármüvet;
- ha a MEGRENDELO-nek a hibás teljesItéssel kapcsolatban megtett kifogásaira a

SZOLGALTATO nem válaszol vagy a kifogásokban leIrt problémákat nem orvosoija
megfelelöen;

- ha a MEGRENDELO-t képviselö monitoring ,,étkezési bizottság” egy even belul kettönél
több alkalommal egyhangülag étkezésre alkalmatlannak tartják az ételt (amely tényt
j egyzôkonyvben rogzItenek.

7.4. A MEGRENDELO jogosult és egyben köteles a szerzôdést felmondani — ha szukseges
olyan határidövel, amely lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásárOl
gondoskodni tudjon — ha

- a Kbt. 125. (5) bekezdés a) pontja alapján a SZOLGALTATO-ban kOzvetetten vagy
közvetlenül 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek; vagy

- a Kbt. 125. (5) bekezdés b) pontja alapjãn a SZOLGALTATO kOzvetetten vagy
közvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdasãgi társaságban, amely nem felel meg a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek

A Kbt. 125, (5) bekezdése szerinti felmondás esetén a SZOLGALTATO a szerzödés
megszünése elôtt mar teljesItett szolgaltatás szerzôdésszerü pénzbeli ellenértékére jogosult.

A jelen szerzödés megszünése esetén a Felek kötelesek teijes körüen elszámolni egymással.

MEGRENDELO a szerzôdéstôl kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével
állhat el, azonban ez esetben is köteles a SZOLGALTATO kárát megtérIteni.

7.5. A SZOLGALTATO a szerzôdés neki felróható okból történô megszünése esetén 3 hónapig,
de legalább az üj szolgáltató teijesItésének a megkezdéseig köteles a jelen szerzódésben
rogzItett feladatait megfeleläen elvégezni.
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8. A szerzödés módosItása

A Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelOen a felek nern módosIthatják a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkotott szerzödésnek a felhIvás. a dokumentáció feltételei, illetve az
ajánlat tartalma alapján meghatározott részét. ha
a) a módosItás olyan feltételeket határoz meg. amelyek ha szerepeltek volna a szerzödéskötést
megelözô kOzbeszerzési eljárásban. az eredetileg részt vett ajánlattevôkön kIvül rnás
ajánlattevôk részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajániat nyertességét lehetôvé
tették volna; vagy
b) a módosItás a szerzôdés gazdasagi egyensülyat a nyertes ajánlattevô javára változtatja meg;
vagy
C) a módosItás a szerzödés tárgyát az eredeti szerzôdésben foglalt ajánlattevöi
kotelezettseghez képest üj elemre terjeszti ki.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Ha a jelen szerzödés valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak
bizonyulna. a szerzödés többi része változatlanul érvényben marad. Az érvénytelennek vagy
vegrehaj thatatlannak bizonyult rendelkezéseket olyanokkal kell helyettesIteni, amelyek
érvényesek es vegrehajthatOak, tovább mind szellemükben. mind céljaikban a lehetO
legkozelebb állnak az érvényuket vesztett rendelkezésekhez.

9.2. A Felek részérôl kapcsolattartásra kijelölt személy:
MEGRENDELO részérOl: Marosi Eva pénzugyi osztályvezetô
SZOLGALTATO részéröl: Tátrai István üzemeltetési igazgató (Tel: 06-30/250-6762)

9.3. A Felek részérôl jognyilatkozatra kijeldlt személy:
MEGRENDELO részérOl: Fábri István polgármester
SZOLGALTATO részérOl: Párkai Zsolt ügyvezetô igazgató

9.4. Amennyiben a szerzödO felek nem vagy esak késedelmesen tiltakoznak a szerzOdés valamely
pontjának megszegése miatt. illetve nem élnek a szerzôdésben biztosItott valamely jogukkal,
az nem jelenti az ilyen elOIrãsok betartásáról vagy ajogaiknak a gyakorlásárOl való lemondást.
amelyek ilyen esetekben is csorbItatlanok maradnak.

9.5. A SZOLGALTATO nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatási tevekenyseg gyakorlásához
szukséges jogszabályi elöirásokkal, engedélyekkel, megfelelO technikai feltételekkel és
személyzettel rendelkezik, nem all felszámolás, végelszámolás, hatósági vagy egyeb eljárás
alatt.

9.6. A MEGRENDELO tudomásul veszi, hogy a jelen szerzödés nem jogosItja fel a
SZOLGALTATO védjegyeinek. árujelzOinek. logójának vagy bármely más. ipari
jogvédelem ala esO tulajdonának a használatára. A SZOLGALTATO tudomásul veszi, hogy
a MEGRENDELO védjegy, logo vagy más, használatában lévO, jogvédelem ala tartozó
dokumentumait nem használja.

9.7. A Felek kotelesek a másik félnek vagy annak barmely kozvetett./közvetlen tulajdonosának az
üzietével es mflködésével kapcsolatban tudomására jutott információt bizalmasan kezelni, a
közérdekü adatok nyilvánosságára vonatkozO jogszabályi elOIrások figyelembe vétele mellett.
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9.8. A MEGRENDELO kötelezi magát arra. hogy a jelen szerzôdés teljesItése során. illetve az
ezzel kapcsolatban általa megkotott szerzödéses jogviszonyokban minden töle elvárhatót
megtesz annak érdekében, hogy a SZOLGALTATO üzleti jó hIrneve ne sérüljön és a
cégneve ne szerepeljen jO erkölcsbe ütközô, Izléstelen, sértö vagy bármely, a
SZOLGALTATO-ra vagy bármely közvetett vagy közvetlen tulajdonosára hátrányos módon
vagy osszeftiggésben. A SZOLGALTATO a MEGRENDELO-vel szemben e feltételeket
magára nézve is kötelezônek ismeri ci.

9.9. A MEGRENDELO a jelen szerzôdés aláIrásával hozzájárul ahhoz,
SZOLGALTATO a MEGRENDELO intézményben végzett szolgáltatását
marketing anyagaiban. illetve intemetes honlapján referenciaként feltüntesse.

9.10. A Felek tudomásul veszik, hogy ajelen szerzödés egyetlen rendelkezése semjogositja fel ôket
arra, hogy a másik fél nevében kotelezettséget vállaljanak harmadik személyekkel szemben.

9.11. A jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. torvény (Ptk.) és az
egyeb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9.12. A Felek a jelen szerzödésböi credo jogvitáikat elsOsorban békés üton kIvánják rendezni, ennek
sikertelensége esetére, iigy értékhatártói ftiggOen kikötik a GödöllOi Városi BIroság, iitetve a
Budapest Kornyéki Torvényszék kizárolagos illetekesseget.

9.13. A Felek a jelen szerzOdést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, elolvasás és értelmezés
után 4 péidányban jováhagyolag aláIrják.

A szerzOdés mellékletei:
- 1. sz. meilékiet: Az eljárást rnegindItO felhIvás és az ajánlattételi dokumentáció

2. sz. melléklet: A SZOLGALTATO nyertes ajánlata
- 3. sz. mellékiet: A SZOLGALTATO cégkivonata
- 4. sz. mellékiet: A SZOLGALTATO torvényes képviselOjének aláIrási cImpéldánya vagy aláIrás
mintája.

Jelen szerzOdést a felek eiolvasás és értelmezés után, mint ugyleti akaratukkal mindenben
megegyezOt jóváhagyólag aiáIrták.

Sodexo Magyarország Kft.
képviseli: Párkai Zsolt ugyvezetO igazgató

SZOLGALTATO

hogy a
pályázati,

CsOmör, 2012. december

Nagykozség
képviseli: Fábri István p01 gármester

MEGRENDELO
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