VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.,
adószám: 15732743-2-16 Bankszámlaszám: OTP 11745004-15409326-00000000, aláírásra
jogosultak: Szöllősi József polgármester) (továbbiakban: Megrendelő, Önkormányzat)
Másrészről Alcsi-Food Kft. (5085 Rákóczifalva, Hunyadi út 15., Adószám: 13635901-2-16.,
Bankszámlaszám: 70000083-13600026-00000000, Cégjegyzék száma: 16-09-008615.,
aláírásra jogosultak: Cora János Tibor ügyvezető) (továbbiakban: Vállalkozó) együttesen
Felek
Között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Szerződés tárgya
1.1 A megrendelő fenntartásában működő óvoda, általános iskola és szociális étkeztetés
keretében az óvodások, iskolások és felnőttek részére menü rendszerű étkeztetés
biztosítása.
1.2 Az étkeztetés biztosítása magában foglalja a menü ételek elkészítését, az étel
elkészítéséhez és az étel kiszolgáláshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
folyamatos biztosítását, a mosogatást, az ételmaradék és egyéb hulladék szakszerű
elszállítását, elhelyezését, a főzőkonyha és kiszolgálóhelyiségei, valamint az ebédlő és
a hozzátartozó helyiségek takarítását, valamint az elkészített ételek kiszállítását – a
jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott helyszínre és időpontra.
1.3 A főzőkonyha és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek természetben, 5081 Szajol,
Kölcsey Ferenc út 45. sz. alatt található.
A megrendelő a konyhát a hozzátartozó helyiségekkel kizárólag vendéglátási
szolgáltatások nyújtása céljából adja át a Vállalkozónak, ingyenes használatra.
Az átadás leltárjegyzék alapján történik, az átvett eszközöket, berendezéseket
karbantartani, valamint az elhasználódott, megrongálódott eszközöket pótolni, a
vállalkozó köteles.
2. A szerződés hatálya
2.1 A szerződés határozott idejű: 2014. január 01-től 2014. december 31-ig.
3. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
3.1 Vállalkozó köteles a Megrendelő ellátási körébe tartozó valamennyi óvodás, általános
iskolás, szociális ellátásra jogosult, valamint a saját (intézményi) dolgozók számára
menü rendszerű étkeztetést biztosítani a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően.
3.2 A menü rendszerű étkeztetés keretében Vállalkozó köteles a Megrendelő
fenntartásában működő intézmények részére a mindenkori jogszabályi előírásoknak,
figyelembe véve az ellátottak kor szerinti összetételét, az Önkormányzat megrendelése
alapján a következők szerint biztosítani:
Óvodások: napi háromszori étkezés
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Általános iskolások: napi háromszori étkezés, vagy napi kétszeri étkezés, vagy napi
egyszeri étkezés
Szociális étkeztetésre jogosultak: napi egyszeri étkezés
Saját (intézményi) dolgozók: napi egyszeri étkezés
A napi háromszori étkeztetés az ebéden kívül a tízórait és az uzsonnát foglalja
magában.
3.3 Vállalkozó köteles gondoskodni megfelelő számú kiszolgáló és adminisztratív
személyzetről, akivel/akikkel képes a jelen szolgáltatás maradéktalan ellátására.
3.4 Vállalkozó köteles biztosítani a konyha üzemeltetéséhez szükséges feltételeket,
valamint beszerezni az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi engedélyt, ilyenek
például a tevékenység folytatáshoz szükséges engedélyek (ÁNTSZ, Tűzoltóság).
3.5 Vállalkozó feladata a munka-, tűz-, környezetvédelmi-, higiéniai előírások betartása.
4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1 Megrendelő köteles a Vállalkozó által nyújtott, 3.1 pontban meghatározott
szolgáltatásért az alábbi díjat fizetni:
Szolgáltatási díj
Menü

nettó
Ft/adag

Óvoda
tízórai

95

ebéd

307

uzsonna

95

Iskola
tízórai

95

ebéd

451

uzsonna

95

A megállapított díjak emelését év közben egy alkalommal a Vállalkozó jogosult
írásban kérni. A díj emeléséről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
dönt.
4.2 Megrendelő köteles a heti étkezési létszámot napi bontásban és étkezők összetételének
bontásában a tárgyhetet megelőző csütörtök 12,00 óráig írásban megadni. A héten
belüli napi megrendelés a megelőző nap 10,00 óráig módosítható. A változás
bejelentése írásban történhet.
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4.3 Megrendelő jogosult bármikor ellenőrizni, illetve ellenőrzést végrehajtani az alábbiak
szerint:
Az ellenőrzés elsősorban az alábbiakra terjed ki:
• ételminta eltevése
• általános higiéniai előírások betartása
• az adag ellenőrzése tálaláskor (mennyiség és tápanyag összetétel)
• a tálalás időpontja, színvonala.
5. Fizetési feltételek
5.1 A kiszolgált étel ellenérték kiegyenlítése igazolt teljesítés alapján havonta kétszer
történik, a számla kézhezvételét követő 20 napon belüli átutalással. A számlák
benyújtása minden hónap 15. napján és utolsó napján történhet. Amennyiben ez a nap
nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon. Az ajánlatkérő előleget nem
fizet.
Amennyiben a Megrendelő a számla összegét megadott határidőre nem fizeti meg, így
Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására.
A számlát az alábbi bontásban kell kiállítani: -óvodai étkezés, -iskolai étkezés, szociális étkezés.
Számlázási címek:
Óvodai és iskolai étkeztetés esetén:

Szociális étkeztetés esetén:

Szajol Községi Önkormányzat
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.

5.2 Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Vállalkozó részére a megadott
számlaszámra átutalással történik.
6. A szerződés megszüntetése
6.1 Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás) a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli
értesítéssel. Az azonnali hatályú felmondás feltétele, hogy a felmondást közlő fél
előzőleg eredménytelenül szólította fel a szerződésszegő felet szerződésszegő
magatartásának megszüntetésére.

Szajol, 2013. december ……

_____________________________
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

____________________________
Megrendelő
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1. sz. melléklet

Kiszállítás helyszíne és időpontja

Szent István király út 70. Óvoda:

tízórai:

8,30

ebéd:

11,40

uzsonna:

14,00

