SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:
nev:

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft
(OMSZI Nonprofit Kft.)
képviseletében eljár: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató
1062 Budapest, Bajza u. 32.
Székhely:
(új székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1. cégbejegyzés alatt)
statisztikai számjel: 21941005-8730-599-01
cégjegyzékszám:
01-09-921266
adószám:
21941005-2-42
bankszámlaszám:
Magyar Államkincstár 10032000-00287577-00000017
a továbbiakban, mint Megrendelő
másrészről:
név: Sodexo Magyarország Kft.
képviseletében eljár:Párkai Zsolt ügyvezető
Székhely: 1143 Budapest, Ilka u. 31.
statisztikai számjel:10798274-5629-l 13-01
cégjegyzékszám:Cg.01-09-260385
adószám: 10798274-2-44
bankszámlaszám:
a továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alulírott napon és helyén az
alábbi tartalommal.
1.

Preambulum:

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő szolgáltatásra Megrendelő a 2011. évi
CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárást írt ki, mely a Közbeszerzési Értesítőben KE11504/2012 számon jelent meg.
Jelen szerződés megkötésre az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként kerül sor.
A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, akkor is, ha külön nincsenek nevesítve.
2.

A szerződés tárgya:

Az OMSZI Nonprofit Kft. fenntartásában működő Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű
általános iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2.-4.) közétkeztetési feladatainak ellátása az
iskola szorgalmi időszaka alatt és az ehhez kapcsolódó ételhulladék elszállítása.
A szerződés részletes tárgyát a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás műszaki
leírása(l.számú melléklet), valamint a vállalkozó nyertes ajánlata (2. számú mellékelt)
tartalmazza.
Vállalkozó tevékenységét a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó érvényes
jogszabályok, szakmai követelmények figyelembe vétele mellett végzi.
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3.

Szerződés időtartama:

Felek jelen szerződést határozott időre, 2012. szeptember 01.-től 2014. június 30.-ig terjedő
időszakra kötik.
A szerződés tárgya szerinti szolgáltatást az iskola szorgalmi időszaka alatt (szeptember 01 .tői június 15.-ig terjedő időszak) kell nyújtani, kivéve az iskolai szünet (őszi, téli, tavaszi
szünet) időszakát.
4.

Vállalkozási díj:

A vállalkozási díj a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően:
ebéd:

252,-

reggeli + uzsonna)

130,70 Ft/adag + ÁFA

Ft/adag + ÁFA

A vállalkozási dij tartalmazza a nyersanyagnormáknak megfelelő alapanyag és készétel
költségét, a szállítás költségét, a szállító és melegítő eszközök használati díját, az ételhulladék
elszállításának költségét, valamint minden egyéb díjat és költséget, mely a szerződés tárgya
szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges.
A vállalkozási díjon felül vállalkozó egyéb díjra és költségtérítésre nem tarthat igényt.
A vállalkozási díj a 2012. 09.01. tői a 2013.06.15. ig terjedő szorgalmi időszakban fix díj,
melynek változatására semmilyen körülmények között nincs lehetőség.
A 2013.09.01. tői 2014.06.15.ig terjedő szorgalmi időszak díját az előző év azonos
időszakához viszonyított és a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően
lehet változtatni 2013. szeptember 01.-i kezdőnappal.
5.

Fizetési feltételek:

Vállalkozó hetente jogosult számlát kiállítani, az előző heti teljesítése alapján kiállított
teljesítés igazolás (szállítólevél) alapján.
Megrendelő a vállalkozó számláját 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Megrendelő előleget nem fizet.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy Megrendelő a kifizetés során köteles
alkalmazni az Art. 36/A.§ -ban foglaltakat.
6.

Felek jogai és kötelezettségei:

6.1.
. Vállalkozó a reggelit naponta 7.00 - 7.30 óra között, az ebédet és az uzsonnát
naponta 11.00 - 11.45 óra közötti időben szállítja saját edényeiben és gépkocsiján az Iskolába.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatok elvégzése során a teljesítéssel
összegfüggő kérdésekben folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják egymást. Amennyiben a
szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a határidőben történő
teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban az Iskolát és a
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól.
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A Megrendelő nevében eljárva az Iskola a megadott időben gondoskodik a mennyiségi és
minőségi átvételről. A Megrendelő nevében eljárva az Iskola köteles a mennyiségi ellenőrzést
haladéktalanul elvégezni, a minőségi vizsgálatot a szállított mennyiség megvizsgálásához
szükséges idő alatt, de legkésőbb a szállítás napján köteles befejezni. A helyi tálalásról a
Megrendelő nevében eljárva az Iskola gondoskodik. A Vállalkozó jogosult a tálalóban az
ételek mennyiségét és a tálalás szakszerűségét ellenőrizni. Vállalkozó köteles gondoskodni a
szállító edények tisztán tartásáról, a higiéniás előírások betartásáról.
6.2. Vállalkozó köteles a kiszállított ételekből mintát venni, és azt a mintavételtől számítva
72 óráig megőrizni. (A vendéglátó ipari termékek előállításáról és forgalomba-hozataláról
szóló 62/2011 VM /Vidékfejlesztési Minisztérium/ rendelet)
6.3. Vállalkozó az étel kiszabat megállapításánál az 1/201 l-es OTH normatív utasítását és
OÉTI ajánlását köteles figyelembe venni, és az abban foglaltak szerinti biológiai értékeket
biztosítani.
6.4. Vállalkozó az étlap tervezetét jóváhagyásra - legalább a tárgyi időszakot megelőzően
két héttel - köteles faxon elküldeni mind a Megrendelőnek, mind az Iskolának.
Vállalkozó étlapváltoztatást köteles indokolni és arról mind a Megrendelőt, mind az Iskolát a
változtatás előtt legalább 48 órával faxon értesíteni. A változtatáshoz a Megrendelő nevében
eljáró Iskola jóváhagyása szükséges.
6.5.
A Megrendelő nevében eljárva az Iskola az étkezési létszámot, illetve az adagokat reggeli, ebéd és uzsonna bontásban - a tárgyhetet megelőző héten csütörtök 14 óráig megrendelőlap alkalmazásával - faxon küldi meg Vállalkozónak. Pótmegrendelést és
lemondást a Megrendelő nevében eljárva az Iskola a tárgynapot megelőző munkanapon
(hétfőre, pénteken) 12 óráig faxon küldi meg Vállalkozónak.
6.6.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az étel kiszállítása kizárólag az ANTSZ
előírásai szerint fertőtlenített, kizárólag rozsdamentes, biztonságosan zárható hőtárolós
szállítóedényekben - szállítólevéllel biztosítottan - történik.
Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi
szabályok betartására és ellenőrizhetőségére. Ennek érdekében Megrendelő bármikor jogosult
ellenőrizni az ellátás körülményeit (tisztasági, közélelmezési előírások betartását és a
szállítást, stb.), a szolgáltatás minőségi és mennyiségi paramétereit.
Vállalkozó az ilyen ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és a szükséges felvilágosításokat,
mintákat az ellenőrzést végző személyek számára biztosítani. Megrendelő az
Népegészségügyi Intézet útján évente legalább kétszer ellenőriztetheti az ellátás minőségét is.
Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén
követendő eljárásról szóló 62/2003-as ESZCSM rendelet betartására, a Kistérségi
Népegészségügyi Intézet haladéktalan értesítésére.

6.7.
Vállalkozó köteles az ételhulladék kezeléséről és annak folyamatos elszállításáról
gondoskodni.
6.8.
A Megrendelő dietetikussal ellenőriztetheti a kiszállított ételek minőségét,
tápanyagtartalmát az 1/201 l-es OTH normatív utasítás és OÉTI ajánlásban foglaltak alapján.
6.9.
Vállalkozó más személy (szervezet) közreműködésének igénybevételére - a Kbt. és a
Ptk. rendelkezéseire figyelemmel - jogosult.
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vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
o b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

9.7. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata
3.sz.

melléklet: A Vállalkozó által becsatolt,
felelősségbiztosítási szerződés (kötvény)

a

beszerzés

tárgyára

vonatkozó

4. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jogviszonyra irányadójogszabályok mellett
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a Kbt., valamint
az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ezen vállalkozási szerződés elolvasás és áttanulmányozás után 3 eredeti példányban készült,
melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet meg.

Budapest, 2012. augusztus trr.. .
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