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amely létrejött egyrészről
Dévaványa Város Önkorm ányzata
székhely: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
számlavezető pénzintézet:: K&H Bank Zrt.
pénzforgakni számlaszáma:10402142-49564855-56551C02
adószám:15725321-2-04
képviseli: Valánszki Róbert polgármester, és
a m int megrendelő, továbbiakban: M egrendelő 1, és

Ecsegfalva Község Önkorm ányzata
székhely: 5515 Ecsegfalva Fő utca 67.
számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi számlaszáma: 11733106-15344746-10080003
adószám: 15344746-2-04
képviseli: Kovács Mária polgármester,
a m int megrendelő, továbbiakban: M egrendelő 2

a továbbiakban együtt: M egrendelő, és

o Dévaványai Általános Művelődési Központ 
székhely: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 
számlavezető pénzintézet:: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
pénzforgalmi számlaszáma: 10402142-00026250-00000005 
adószám: 15583611-2-04 
képviseli: Bakó Bernadett intézményvezető és 
mint kifizetést teljesítő, továbbiakban: Kifizetést Teljesítő 1 és

M argaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézm ény
székhely: 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47.
számlavezető pénzintézet:: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
pénzforgalmi számlaszáma: 10402661-0003084-8-00000001
adószám: 15838430-2-04
képviseli: Tóth Julianna intézményvezető és
mint kifizetést teljesítő, továbbiakban: Kifizetést Teljesítő 2

* Ecsegfalvi Óvoda
székhely: 5515 Ecsegfalva Árpád utca 8. 
számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT, 
pénzforgalmi számlaszáma: 11733106-15818250 
adószám: 15818250-2-04 
képviseli: Fülöp Erzsébet és
mint kifizetést teljesítő, továbbiakban: Kifizetést Teljesítő 3

név: Junior Vendéglátó Zrt. 
székhely: 1131 Budapest, Róbert Károly körút 76-78. 
számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 
pénzforgalmi számLaszáma: 12001008-01384628-00100001
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adószám: í 0929764-2-41 
cégjegyzék száma: 01-10-042394
képviseli: Laczikó Péter igazgatósági tag, Boros Attila cégvezető 
a továbbiakban: Vállalkozó,
együtt hivatkozva: F elekközött, az alábbi feltételekkel.

X. Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik Része 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Közétkeztetési szolgáltatás*’ tárgyában. A 
fenti közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően Megrendelő a 
Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, így a Felek a törvényes határidőn belül 
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek egymással.

2. Annak okán, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték 
meg egymással, a Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen 
Szerződés törzsszövege tartalmazza. Felek rögzítik, hogy az 1.3. és 1.4. pontokban említett 
dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám 
mindkét Fél számára ismert azok tartalma.

3. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
a) az Ajánlati felhívás és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció,
b) a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi irat (pl: kiegészítő tájékoztatás),
c) jelen Szerződés,
d) Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő elfogadott ajánlata.

4. A fenti 1.3. pontban jelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely 
eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája — a 
legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást — a következő:

a) az Ajánlati felhívás és az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció,
b) a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi irat (pl: kiegészítő tájékoztatás),
c) jelen Szerződés,
d) Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő elfogadott ajánlata.

5. Vállalkozó jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg bemutatja Megrendelőnek a diétás ételek 
készítésére vonatkozó, Vállalkozó nevére szóló szakhatósági hozzájárulás eredeti 
példányát/hiteles másolatát. Vállalkozó kötelezettséget vállal a szakhatósági hozzájárulás 
fenntartására a jelen Szerződés teljes időtartama alatt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
nyilatkozattétel elmaradása esetén Megrendelő jogosult a Szerződés megkötésétől elállni vagy 
a Szerződést felmondani.

II. Á Szerződés tárgya

1. Jelen Szerződés tárgya Dévaványa Város Önkormányzata és Ecsegfalva Község 
Önkormányzata közigazgatási területén működő és az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatásának. azaz a 
gyermekétkeztetésnek, a szünidei gyermekétkeztetésnek, szociális érkeztetésnek, mint kötelező



önkormányzati feladatnak ellátása és nyújtása, az ételek elkészítése és kiszállt 
I I /4. pontban megjelölt teljesítési helyekre.

asa a szerzoaes

2 . A közétkeztetési feladatokat az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban megjelölt 
mennyiségben, tárgyban, helyszíneken és módon szerint kell ellátnia Vállalkozónak:
Megrendelő rögzíti, hogy adagszámoktól eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától 
függően.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köteles az opcionális mennyiség szerinti 
adagszámú közétkeztetési szolgáltatást Vállalkozótól megrendelni Az opcionális mennyiség 
vagy annak egy részének megrendelése a jelen Szerződésben foglaltak szerint történik, amelyről 
Megrendelő az igény felmerülését megelőző 30 nappal köteles Vállalkozót tájékoztatni 
Az opcionális mennyiség szerinti adagszámú közétkeztetési szolgáltatások ellátásáért 
Vállalkozónak járó díj elszámolása a jelen Szerződés IV.3. pontjában meghatározott 
egységárakon történik.

Szállítási időpontok:
© iskolában a tízórai 630-730 között, az ebéd +uzsonna 103°-lluű között érkezzen meg,
0 napközi konyhába a tízórai ú^-730 között, az ebéd +uzsonna ÍO30-! !00 között érkezzen 

meg,
© óvodában a tízórai 630-730 között, az ebéd + uzsonna 1030-1100 között érkezzen meg,
© bölcsődében a reggeli és tízórai 630-700 között az ebéd + uzsonna ÍO30- ! !00 között 

érkezzen meg,
© idősek otthonában, az intézménybe a reggeli 630-730 között, az ebéd és vacsora 1030-11°° 

között érkezzen meg, a a házhozszállítás ezt követően 13 óráig kell, hogy megtörténjen a 
támogató szolgálat által, erre tekintettel kell elkészíteni az ebédet.

© középiskola a tízórai 630-730 között, az ebéd +uzsonna 10J°-1100 között érkezzen meg,

A szállítási sorrendet az intézményekkel egyeztetve kell megállapítani

3. Jelen Szerződés tárgya továbbá a fentiekben meghatározott adagszámú termékek szállítása. A 
szerződéssel érintett termékeknek

rendelkeznie kell a Megrendelő és a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt 
tulajdonságokkal, továbbá
rendelkeznie kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú terméknél szokásos, és amelyet 
a jogosult elvárhat, és
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Megrendelő általi felhasználás során a hatályos 
jogszabályi rendelkezésekben foglalt előírások teljes körűen és hiánytalanul teljesüljenek.
A Vállalkozó által benyújtott mintaédapok alapján a változatossági mutató: 100

4. Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a minőségi szolgáltatás nyújtásának 
ellenőrizhetőségéhez, számon kérhetőségéhez és jelen Szerződés teljesítéséhez Megrendelőnek 
kiemelt jogi érdeke fűződik annak okán, liogy a Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásának 
szerződés szerűsége Megrendelő nyilvánosság előtti megítélését jelentősen befolyásolni képes.

5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó szolgáltatási kötelezettsége az adott intézmények 
vonatkozásában jelen szerződés aláírásának napját követő hónap első napján veszi kezdetét.

6. Vállalkozó vállalja, hegy a heti étrendet — a megelőző hét csütörtökig -  előzetesen megküldi a 
szolgáltatást igénybe vevő intézmények részére.
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A várható napi adagszámoí az intézményeknek legkésőbb s megelőző munkanap 9.0' )-ig kell 
leadniuk a vállalkozó' élelmezés vezetőjének.

3. Vállalkozó köteles ételmintát venni, melyet a jogszabályban meghatározottak szerint 72 óra 
időtartamra megőriz. A Szolgáltató az ételeket minden alkalommal szállítólevélen adja át a 
Megrendelő helyszíni megbízottjának, melyen feltünteti az adagszámokat ételféleségenként, az 
átadott mennyiséget, a hűtést és melegen tintást igénylő ételek/élelmiszerek megérkezéskor 
mért hőmérsékletet.

9. Vállalkozó biztosítja a szállításhoz szükséges edényeket és gondoskodik azok tisztántartásáról. 
A szállításkor használt edényzetet gondosan zárja, plombálja vagy olyan leragasztással, zárással 
látja el, hogy annak sérülése jelezze a csomagolás megnyitását. Megrendelő megbízottja az 
ételek átvételekor ellenőrzi azok hőmérsékletét és a csomagolás, zárás sértetlenségét. Eltérés 
esetén az átvételt megtagadhatja.

10. Vállalkozó igény szerint a diétás étkezést a 37/2014 (TV. 30) EMMI rendeletnek megfelelően 
kell biztosítania, melyet a normál étkezéssel azonos árakon kell szolgáltatnia.

11. Vállalkozó kijelenti, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai tapasztalattal és 
kapacitásokkal, erőforrásokkal rendelkezik jelen Szerződés teljes időtartama alatt. Vállalkozó 
jelen Szerződés aláírásával ismételten megerősíti a szolgáltatásai színvonalával, 
tevékenységének minőségével összefüggésben, valamennyi az ajánlatában tett kijelentései 
megfelelőségét.

12. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a 
jelen Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve 
képességére.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy megismert valamennyi jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatot, tényt, információt és jogilag kötelező dokumentumot.

III. A teljesítés ideje, helye, módja

1. Jelen Szerződést Felek a Szerződés mindkét fél által történő aláírásának napjától számított 36 
hónapig terjedő határozott időre hozzák létre.

2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés időtartamát annak lejártától számított közös 
megegyezés alapján további 2 évvel (24 hónappal) meghosszabbíthatják.

3. Szállítási időpontokat intézményeként a Szerződés II.l. pontja tartalmazza. A II.l. pontban 
meghatározott időponrokra kell a Vállalkozónak legkésőbb kiszállítania az ételeket, hogy a 
tálalás időben megkezdődhessen.
Az esetleges szünetekről Megrendelő 15 nappal korábban értesíti Vállalkozót.

4. A szolgáltatást igénybevevő intézmények (teljesítés helye):



Sorszám Intézmény neve 1 Intézmény
| székhelye

Intézmény
adószáma

Szolgátatási heív

I. Dévaványai Általános 
Művelődési Központ 
Bölcsőde

5510
Dévaványa, 
Eötvös utca 2.

15583611-2-04 5510 Dévaványa, 
Kossuth u. 5 -  
2019.08. -tói 
Hunyadi utca 17.

II. Dévaványai Általános 
Művelődési Központ 
Óvoda
Intézményegység

5510
Dévaványa, 
Eötvös utca 2.

15583611-2-04 5510 Dévaványa, 
Kossuth u. 5

3. Dévaványai Általános 
Művelődési Központ 
Óvoda Intézményegység

5510
Dévaványa, 
Eötvös utca 2.

15583611-2-04 5510 Dévaványa, 
Eötvös utca 2.

4. Dévaványai Általános 
Művelődési Központ 
Óvoda Intézményegység

5510
Dévaványa, 
Eötvös utca 2.

15583611-2-04 5510 Dévaványa, 
Könyves IC u. 
19.

Dévaványai Általános 
Művelődési Központ 
Óvoda Intézményegység

5510
Dévaványa, 
Eötvös utca 2.

15583611-2-04 5510 Dévaványa, 
Hajós utca 24.

Ecsegfalvi Óvoda 5515 Ecsegfalva 
Árpád utca 8, 
2019.09.01-től 
Hunyadi utca 
hrsz. 277.

15818250-2-04 5515 Ecsegfalva 
Árpád utca 8, 
2019.09.01-től 
Hunyadi utca 
hrsz. 277.

III. Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

5510
Dévaványa, 
Vörösmarty utca 
4-6.

15835138-2-04 5510 Dévaványa, 
Vörösmarty utca 
4-6. (tízórai), 
Széchenyi utca 1. 
(ebéd-uzsonna)

5. Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

15835138-2-04 5510 Dévaványa, 
Körösladányi 
utca 1. (tízórai), 
Széchenyi utca 1. 
(ebéd-uzsonna)
5510 Dévaványa,
Szeghalmi utca 
12.

Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, 
Szakgimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és 
Kollégium

5630 Békés, 
Petőfi Sándor 
utca 11-13.

19062107-2-04 5510 Dévaványa, 
Vörösmarty 2. 
(tízórai),
Széchenyi utca 1. 
(ebéd-uzsonna)

6. Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, 
Szakgimrázium, Általános

5630 Békés, 
Petőfi Sándor 
utca 11-13.

19062107-2-04 5510 Dévaványa, 
Bem utca 3. 
(tízórai),

s



Iskola, Óvoda és 
Kollégium i

j Széchenyi utca 1. 
| (ebéd-uzsonna)

Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

5510
Dévaványa, 
Vörösmarty utca
4-6.

15835138-2-04 5515 Ecsegfalva 
Árpád utca 8, 
2019.09.01-től 
Hunyadi utca 
hrsz. 277.

Gyulai Szakképzési 
Centrum

5700 Gyula, 
Szent István 
utca 38

15831976-2-04 5510 Dévaványa, 
Mezőtúri, u. 2.

IV. Margaréta Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény

5510
Dévaványa, 
Jéggyár utca 47.

15838430-2-04 5510 Jéggyár 
utca 47.

7. Margaréta Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény

5510
Dévaványa, 
Jéggyár utca 47.

15838430-2-04 5515 Ecsegfalva, 
Ady utca 5.

5. Felek rögzítik, hogy étlap ismétlődésre legfeljebb a műszaki leírás szedni van lehetőség, a 
menüt havonta egyszer egyezteti Megrendelő a Vállalkozóval a műszaki leírás szerint.

6. Amennyiben Vállalkozó az aznapi étlaptól el kíván térni, akkor köteles Megrendelővel az 
ételszállítást megelőző 3 órával egyeztetni. Csak olyan étel szállítható és tálalható, amiben a 
Felek kölcsönösen megegyeztek.

7. Vállalkozó számára feltétel, hogy szállítólevél kíséretében érkezzen az étel, mely pontosan 
tartalmazza, hogy az adott intézményben azon a napon hány adag étel kerül kiosztásra, egy 
főre milyen egységben.

8. Vállalkozó a termékeket az előírt mennyiségben, I. osztályú minőségben a műszaki leírás 
szerinti időpontban és módon köteles teljesíteni Előszállításra Vállalkozó kizárólag csak 
Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyása alapján jogosult.

9. Felek megállapodnak, hogy a termék minőségi ellenőrzése a felhasználás során történik meg.

10. Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy Megrendelőnek a termék minőségi hibáját ismernie 
kellett a mennyiségi átadás időpontjában és Megrendelő erről tudva azért vette át a terméket, 
mert azt a Szerződésben kikötött teljesítés helyett megfelelőnek minősítette.

11. Megrendelő jogosult a termék átvételét — már átadáskor érzékelhető minőségi kifogás esetén 
megtagadni. Azon termékeket, amelyek átvételét a Megrendelő megtagadta, Vállalkozó köteles 
térítésmentesen, legkésőbb 1 órán belül kicserélni.

12. Ha Megrendelő mennyiségi vagy minőségi hibát észlel az ellenőrzés során, köteles kifogását 
Vállalkozó képviselőjével azonnal közölni, és írásban dokumentálni.

13. Vállalkozó köteles az étkeztetés során keletkezett éteihulladék vonatkozó jogszabályok szerint 
biztonságos elszállítására.

14. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. szabályainak, valamint a Szerződés VIII. 
pontjának megfelelően jogosult. Vállalkozó köteles jelen Szerződés teljesítésével



összefüggésben valamennyi alvállalkozója, közreműködő igénybevételére vonatkozó 
szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó, közreműködő tevékenységének ellenőrzésére a 
Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, 
közreműködőinek magatartásáért.

IV. A vállalkozási díj

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a Szerződés minden vállalkozói feltételének 
teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban, műszaki leírásban, illetve a 
vonatkozó jogszabályokban megjelenített és előírt műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes 
körű megvalósítására vonatkozik.

2. Felek a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatások és eredménytermékek 
ellenszolgáltatásaként fizetendő vállalkozási díj összegét Vállalkozó nyertes ajánlatában 
foglaltak szerint nettó 174.457.650.- F t/év + ÁFA-ban, azaz nettó egyszázketvennégymillió- 
négyszázötvenhétezer-hatszázötven forint/év + általános forgalmi adóban határozzák meg. 
Az általános forgalmi adó mértéke a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően kerül megállapításra.

3. Felek rögzítik, hogy a II.2. pontban meghatározott mennyiségek megrendelésének és 
elszámolásának alapjául szolgáló konkrét egységárakat jelen Szerződés részét képező - 
Vállalkozó nyertes ajánlatában szereplő — részletes árajánlat (árrészletező) tartalmazza.

4. A vállalkozási átalánydíj tartalmazza a jelen Szerződés ellátásához szükséges valamennyi díjat, 
költséget, valamennyi szolgáltatás és eredménytermék ellenértékét, így Vállalkozó a jelen 
Szerződésben meghatározott vállalkozási díjon felül egyéb — kivéve a Felek Szerződéshez 
kapcsolódó egyéb szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodását - ellenszolgáltatásra 
semmilyen jogcímen nem jogosult. A vállalkozási díj összességében magában foglalja a 
közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltségeket és a közveden gépköltséget, a 
fuvarozási, rakodási költséggel együtt, a munkadíjat, továbbá mindazon költséget és díjat, ami 
a Szerződés szerinti szolgáltatás hibamentes, hiánytalan, szabályos teljesítéséhez szükséges, 
ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet (kivételt képez ez 
alól a jelen Szerződés szerinti indexálási (díjemelési) jogosultság).

5. Árváltozásra, szolgáltatási díjemelésre vonatkozó igényét Vállalkozó a következő naptári évre 
vonatkozóan legkésőbb október 31-ig írásban közölheti Ajánlatkérővel Áremelésre csak a 
Felek kölcsönös megállapodása alapján kerülhet sor. Az áremelkedés irányadó mértéke az 
előző évi árakhoz viszonyítva a KSH diákétkeztetésre vonatkozó inflációs értéke lehet. A felek 
közös megegyezéssel ettől eltérő mértékben is megállapodhatnak..

6. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a jelen Szerződés VIL4. pontjában 
meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni

7 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hegy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
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V. Fizetési feltételek

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállaikozó teljesítésétől, vagy 
az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles 
nyilatkozni.

2. A kifizetés havonta, utólag megrendelőlap/szállítólevél akpján Megrendelő vagy az illetékes 
intézmény vezetője által igazolt teljesítés, valamint tartalmikg és formailag szabályszerűen 
kiállított, a Megrendelő vagy az illetékes intézmény vezetője által leigazolt számla ellenében 
átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. étű V. törvény 6:130. § (l)-(2) 
bekezdése alapján.

3. Vállalkozó a számla kibocsátására a teljesítésigazolás birtokában jogosult. A szolgáltatás 
ellátásáról szóló teljesítésigazolás kiállítását Vállalkozó havonta utókg jogosult igényelni 
Megrendelő képviselőjétől. Az elszámolás és a számlák kiállításának akpja az intézmények 
(teljesítési helyek) által igazolt napi megrendelőkpok/szállítólevelek szerint teljesített 
adagszám.
Vállalkozó az ellenszolgáltatás értékét tartalmazó igazolt számlát a tárgyhót követő 5. napon — 
amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő ekő munkanapon — nyújthatja be 
legkorábban.

4. A számlák kifizetése az alábbiak szerint történik:
4.1. Dévaványa Város Önkormányzata, mint Megrendelő részéről a dévaványai szünidei 
gyermekétkeztetésre vonatkozó számlákat. Dévaványa Város Önkormányzata, mint 
Kifizetést Teljesítő egyenlíti ki a
4.2. Dévaványai Általános Művelődési Központ, mint Kifizetést Teljesítő egyenlíti ki a 
dévaványai szolgáltatásai helyeken történő gyermekétkeztetésre vonatkozó számlákat
4.3. Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, mint Kifizetést Teljesítő 
egyenlíti ki a szociális étkeztetésre vonatkozó számlákat, beleértve az Ecsegfalva, Ady u. 5 
szám alatti telephelyre történő kiszállítás mennyiségét is.
4.4. Ecsegfalva Község Önkormányzata, mint Megrendelő részéről az ecsegfalvi szünidei 
gyermekétkeztetésre vonatkozó a számlákat Ecsegfalvi Óvoda, mint Kifizetést Teljesítő 
egyenlíti M.

5. Előleg nem kerül kifizetésre. A Kifizetést Teljesítők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
Vállalkozó számláit 30 napos határidővel átutalás útján kiegyenlítik a Vállalkozó 12001008- 
01384628-001000001 számú bankszámlájára.

6. Fizetési késedelem esetén a késedelembe eső Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére köteles.

7. Vállalkozó felmondhatja a szerződést, a Kifizetést Teljesítők 120 napon túli fizetési késedelme 
esetén.
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VI. Szerződést biztosító m ellékkötelezettségek

1. Vállalkozó nem szerződésszerű teljesírése esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, 
illetve meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

2. A késedelmi kötbér mértéke: 5% 60 percenként. A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel 
érintett adagok teljes nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 4 tételnek 
megfelelő összeg. Ennek megfelelően az adott (részteljesítés kapcsán az elállási és felmondási 
jog megnyílta az egyedi teljesítés vonatkozásában: 120 perc után.

3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 5%. A hibás teljesítési kötbér alapja: a hibás teljesítéssel 
érintett adagok teljes nettó ellenértéké. A hibás teljesítés miatti elállási és felmondási jog 
megnyílta az egyedi teljesítés vonatkozásában: 120 perc után sem javítja ki/cseréli ki a hibás 
teljesítést.
Hibás a teljesítés különösen akkor, ha nem felel meg a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet és a 
37/2014. (TV. 30.) EMMI rendelet előírásainak, illetve ha közegészségügyi szabályt sért; a 
Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, illetve 
egyéb hatóság legalább 1 alkalommal bármely, a szolgáltatásban részt vevő konyhánál vagy a 
Vállalkozónak felróható okból bármely intézménynél élelmezés- 
egészségügyi/közegészségügyi szempontból súlyos, megalapozott kifogást talál és 
mennyiségre, minőségre vonatkozó kifogást írásban, két hónapon belül legalább 2 alkalommal 
dokumentálja a Vállalkozó felé.

4. Az egyedi (rész)teljesítés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke: 10%. A 
meghiúsulási kötbér alapja: a meghiúsulással érintett adagszámok nettó összára.

5. Amennyiben Megrendelő a teljes szerződést megszünteti Vállalkozó szerződésszegésére 
alapítottan, a meghiúsulási kötbér mértéke: 10.000.000,- Ft.

6. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul, 
írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, 
elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékéből levonni, vagy értesítő levél útján 
érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára 
keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtérítem az általa 
szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által 
jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér megfizetése 
nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

7. Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy Vállalkozónak felróható lehetetlenülés 
esetén Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a kötbéren felüli kárigényét is 
érvényesíteni.

8. A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követően válik esedékessé. A hibás 
teljesítési kötbér pedig a hiba megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelen leteltét 
követően válik esedékessé. Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényét nem érinti, ha a hiba 
kijavítását, megszüntetését Vállalkozó megkezdte, de nem fejezte be, avagy nem teljes körűen 
és megfelelően végezte el.

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Prk. hatalmazza. A 
nem I. osztályú, jogszabályoknak megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó
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költségére visszautasítani, Vállalkozó pedig 1 órán belül köteles haladéktalanul kijavítani 
szolgáltatását.

10. A hiba, hiány kiküszöbölése elsősorban csere útján történik.

11. Amennyiben hibák, illetve hiányosságok a Megrendelő által írásban meghatározott határidőn 
belül nem, vág)? elégtelen módon kerülnek elhárításra, úgy a Megrendelő jogosult a 
liibákat/liiányosságokat — esetleges további igények fenntartása mellett -  a Vállalkozó 
költségére más vállalkozóval kijavíttatni, vagy a Vállalkozóval szemben az értékkülönbségnek 
megfelelő összegben követelést érvényesíteni, valamint meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
Hibás a teljesítés különösen akkor, ha nem felel meg a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet és a 
37/2014. (TV. 30.) EMMI rendelet előírásainak, illetve ha közegészségügyi szabályt sért; a 
Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, illetve 
egyéb hatóság legalább 1 alkalommal bármely, a szolgáltatásban részt vevő konyhánál vagy a 
Vállalkozónak felróható okból bármely intézménynél éleknezés- 
egészségügyi/közegészségügyi szempontból súlyos, megalapozott kifogást talál és 
mennyiségre, minőségre vonatkozó kifogást írásban, legalább 2 alkalommal két hónapon belül 
dokumentálja a Vállalkozó felé.

VII. A Szerződés módosítása, megszüntetése

1. Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentumban), a Felek 
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a 
Szerződést aláíró képviselő személyek által tett jognyilatkozat a Szerződés módosítására nem 
alkalmas.

2. Jelen Szerződést a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

3. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén — írásbeli nyilatkozatával 
azonnali hatállyal — az egyedi megrendelést felmondani, vagy attól elállni Vállalkozó 
szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ba

a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, illetve 
egyéb hatóság több, mint 1 alkalommal bármely, a szolgáltatásban részt vevő konyhánál 
vagy a Vállalkozónak felróható okból bármely intézménynél élelmezés- 
egészségügyi/közegészségügyi szempontból súlyos, megalapozott kifogást talál és 
mennyiségre, minőségre vonatkozó kifogást írásban, két hónapon belül több, mint 2 
alkalommal dokumentálja a Vállalkozó felé.
nem szállít határidőben, azzal, hogy hogy két hónapon belül legalább két (vagy több) 
alkalommal min. 120 perces késedelembe esik;
Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, 
hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 
Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdésétől, felszámolásának 
kezdeményezéséről határoz;
jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okol: fennállnak.



4 . A felmondás eseteben -  amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú — a felmondási idő 
minden esetben olyan időtartam kell, hogy' legyen, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelők a 
szerződéssel érintett feladatuk ellátásáról gondoskodni tudjanak. Felek rögzítik, hogy az adott 
Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy 
felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, 
vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani ha:
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg 
a K b t 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek,

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel 
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

Vállalkozó a jelen pontban foglalt felmondás esetén a Szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy — Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerződéstől 
elállhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attól elállni, 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból.

8. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek 
az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során függeden szakértőt vonnak 
be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a függeden szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged 
a jelen Szerződéssel összefüggésben.

VHL Alvállalkozók

1. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt 
a Kbt. 138. § (l)-(5) bekezdései szerint vehet igénybe.
A Vállalkozó a következő, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókkal köt szerződést, 
az alább:" feladatrészre (amennyiben Vállalkozó alvállalkozót von be a teljesítésbe)'.

Cégnév: BIO-EU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2089 Telki, Kilátó köz 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-106188
Elvégzendő feladat: Ételhulladék elszállítása

2. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Kbt. 'i 38. § (5) bekezdés kikötéseinek.
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?. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóéit úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan káréit is, 
amely anélkül nem következett volna be.

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.

IX. A Felek együttműködése

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan 
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen Szerződésben 
foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére 
kihatással lehet.

2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

Megrendelő részéről:
név: Valánszki Róbert
értesítési cím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
telefon/fax: 0666/484-100
e-mail: polgarmester@devavanya.hu

Vállalkozó részéről:
név: Forrai László
értesítési cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78. 
telefon/fax: +36 20 4357413/+36 1 476 8583
e-mail: forrailaszlo@junior-zrt.hu

3. A fent megnevezett képviselő személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet 
haladéktalanul, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni

4. Minden követelést, lemondást, bejelentést vág}? jelen Szerződés által megkívánt, vagy 
megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az slábbiak szerint kell közöltnek 
tekinteni:

kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, 
ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés 
időpontjában,
faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon, 
e-mail formában az e-mail elküldését követő munkanapon.

5. Az e pont szerinti képviseleti jogosultság nem terjed ki a Szerződés módosítására, illetve olyan 
utasítás átadás-átvételére, mely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés módosítását 
eredményezné.

1.

X, Vegyes rendelkezések

A Szerződés egyes rendelkezései (pl.: szavatosság, kártérítési 
kötelezettségek időtartama) rendeltetésüknél fogva túlnyúlnak a Szerzi

felelősségen alapuló 
lés időtartamán.

mailto:polgarmester@devavanya.hu
mailto:forrailaszlo@junior-zrt.hu


Szerződő Felek kifejezetten megáll:- podn?k, Fogy ;eien megállapodás egészére -  így különösen 
a Szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést 
biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámífhatóságára, 
engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására — a magyar jog rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

3. Amennyiben a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban többször, illetve folyamatosan érkeznek 
panaszok a Megrendelő vagy az Intézmények felé, úgy azt köteles továbbítani a Megrendelő 
Vállalkozó kapcsolattartójának kivizsgálás és szükséges intézkedések megtétele céljából.

4. Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. §-a alapján 
megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán, a járási 
bírósághoz tartozó ügyekben alávetik magukat a Megrendelők székhelye szerint illetékes 
bíróság kizárólagos illetékességének. Törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek kapcsán a fenti 
illetékesség irányadó.

5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági 
vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó Szerződés szerinti teljesítési 
kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági igények tekintetében történő helytállást.

6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 
érvénytelennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a 
Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

7. Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges 
vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

8. Vállalkozó Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás során tudomására jutott 
információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.

9. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés a Kbt. 42. § (l)-(2) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

10. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 
felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerződés között ellentmondás nem 
áll fenn.

11. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen Szerződés aláírására 
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 
Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.

12. Vállalkozó törvényes képviselője nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
Amennyiben Vállalkozó átláthatóságát befolyásoló körülmény merül fel, arról tájékoztatnia 
kell Megrendelőt.

13. Szerződő felek a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetébená. K b t, a végrehajtási 
rendeletéi és a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.



jelen. Szerződést .1 Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak 
megtartásával sa:át kezűleg aláírták.
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Alulírott Móritz Piroska (képviselő neve), mint a(z) Junior Zrt. (1113 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.) nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
Dévaványa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban az alábbi 
árajánlatot adjuk.

ÖSSZESEN

s . s z MEGNEVEZÉS MENNYISÉG EGYSÉGÁR NYERSANYAGNORMA 
(nettó Ft/adag) MENNYISÉG (nettó Ft)

(nettó Ft) adag/év

1.
1

Dévaványa Bölcsőde reggeli 1 adag 128 84 5 290 677 120

n ̂. Dévaványa Bölcsőde tízórai 1 adag 31 38 5 290 481 390

í
{ • Dévaványa Bölcsőde ebéd 1 adag 400 172 5 290 2 l ló  000

t 4 . Dévaványa Bölcsőde uzsonna 1 adag 91 38 5 290 481 390

5- ! 
í

Dévaványa Óvoda tízórai 1 adag 133 54 40443 5 378 919
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6. Dévaványa Óvoda ebéd 1 adag 477 198 40 443

1

19 291 311

7. Dévaványa Óvoda uzsonna 1 adag 122 44 40 443 4 934 046

Q
O,

Dévaványa Középiskola 
reggeli 1 adag 266 130 2 232 593 712

Q Dévaványa Középiskola ebéd 1 adag 605 283 7 254 4 388 670

i l0-
Dévaványa Középiskola 

vacsora 1 adag 417 190 2 232 930 744

i |
, , | Dévaványa Iskola tízórai alsói >■' , , j tagozat 1 adag 139 54 38 502 5 351 778

i
| p  i Dévaványa Iskola tízórai felső 

tagozat 1 adag 139 54 24 552 3 412 728
1
i

1 r  | Dévaványa Iskola ebéd alsó 
tagozat 1 adag 568 241 43 896 24 932 928

14. Dévaványa Iskola ebéd felső 
tagozat 1 adag 568 241 27 900 15 847 200

i ^i  «-•'. Dévaványa Iskola uzsonna 
alsó tagozat I adag 133 54 38 502 5 120 766





o

íf>
1

Dévaványa, Iskola uzsonna 
felső tagozat 1 adag 133 54 24 552 3 265 416

17 Dévaványa Idősek Otthona 
reggeli 1 adag 266 130 35 040 9 320 6401

1
—  1

f | C
A U .

Dévaványa Idősek Otthona 
ebéd 1 adag 635 283 48 040

1
j

32 907 400;

19.j
Dévaványa Idősek Otthona 

vacsora 1 adag 417 190 35 040 14 611 680

i

20 . Ecsegfalva Óvoda tízórai 1 adag 133 54 9 061 1 205 113
{

Í Oj
!!

Ecsegfalvn Óvoda ebed 1 adag 477 198 9 601 4 579 677

T
l
i ii+ jL -

i
Ecsegfalva Óvoda uzsonna 1 adag 122 44 9 061 1 105 442

1
1
| 23. Ecsegfalva. Iskola tízórai alsó 

tagozat 1 adag 139 54 3 162 439 518

23.
1
1
>

Ecsegfalva Iskola tízórai felső 
tagozat 1 adag 139 54 2 046 284 394

_________ _ J
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24. Ecsegfaíva Iskola ebéd alsó 
tagozat 1 adag 568 241 3 162 1 796 016

i
| 24.
i

Ecsegfaíva Iskola ebéd felsó 
tagozat 1 e.dag 568 241 2 046 1 1.62 128

25.
i

Ecsegfaíva Iskola uzsonna 
alsó tagozat 1 adag 133 54 3 162 420 546

!
1
1i
! 25. 
jt

Ecsegfaíva Iskola uzsonna 
felső tagozat 1 adag 133 54 2 046 272 118

ij

| 26. Ecsegfaíva idősek szociális 
étkezése ebéd 1 adag 685 283 13 356 9 1.48 860

Összesített nettó ajánlati ár: 1.74 457 .550
adag/év

Kelt: Budapest, 2019. cvjanuár 15. nap
Móritz Piroska 

közbeszerzési referens 
Junior Zrt.
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