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a\apitő okirat I 50 l9'7,

adő száma: I 53 I 53 8 6 -2 - 43 ;

ffi;;*ilre jogosult személy Dr' ofner Péter főigazgatő'

,oin, -"g..ía.ro (a továbbiakban Megrendelő) másrészrőI másrészt

P. Dussmann Kft.
ioss s.'aupest, Rákóczi út 1- 3' székhelyű;

0 1 -09-07 84 i 0. cégj egy zék számí,
adó száma'. 1 0 59 I 3 4 5 -2 - 42 :

UniCredit Bank Hungary Zrt' banknál vezetett 10900028-00000002-032500Í3

bankszámlaszámu,
kZ|;ill*" jogosult személy: Csakó Torsten ügyvezető

mirrt r'otgatiato 1a továbbiakban: Szolgáltató)

káztitt az-alu|irotthelyen és időben az a\ábbíak szerint:

I. BEVEZETŐ nnuunLKEZÉsEK

Megrendelőaközbeszerzésekrőlszólózol3.éviCXXIX.törvénya\apjánközbeszerzési
eljárást bonyolított i" ot"tr,'.'ési szolgáltatás biztosí tására' Szolgáltató részt vett az e1járásban

és a benyújtott ajáJa_tok, éS a ,'"ké;ái úl zo.tság javaslata a|apján a Megrendelő döntése

szerint ezen eijárást a szerződésben és mellékleteiben specifikált szo\gá|tatás tekintetében

r"FJft yezően rögzítlk,hogy mivel jelen szerződésüket kozbes zerzési eljárás keretében,

a]éLd,atifelhívás é.l;j;;;ntác"ib alapjáÁkötik meg, ezen okiratok a jelen szerződés mögöttes

tarta'maként szolgá'nak , s a szerzőae' t.r:.'itésévéi kapcsolatos bármely ilyen jellegű vítája

esetén azok irány adónak tekintendok'

í.nti.r. alapjánÍelek az alábbi szerződést kötik:
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II. A szERzioÉs tÁRcye:

Szol gáltatás helye : Gottsegen György országos Kardioló g iai Intézet

(1096 BudaPest, Haller u'29')
Je|en szeruodés szempontjaiból élelmezési szo|gáItatásnak minősül a tenderkiírás

szakmai specifikáci őjában leírtak ieljesitese." Az .éIe\mezési 
szolgáltatásnak

elválaszthatatlan Ésiei továbbá azok a tevékenységek' munkafolyamatok és

adminisztrációs fe'adatok, amelyek a szeruóőésszerű ieljesítést mega\apozzék,l'Iletve

ellenőrizhetővé teszik.

A szerződőfelek megállapodnak abban, hogy a jeIen szerződés alapján a Szolgáltató

vállalja u rrl"gr"rrá.To *.'toaeri toria"n"L, állátottuk (fekvőbetegek) élelmezési

szo\gáItatását az alábbiak szerint' 
F ^^ / í - - /-^ ^.^\ -A^-ÁJ^ hot' hÁf nnnc

Az Intézetben eliátott ak (át?ag 2OO -5O% adaglnup) részére heti hét napos' nap1

háromszori fő étkezJsJr'"k é, Jgy kis étkezésénJk biztosítását' beleértve a szükséges

targyi és személyi fetteteleket a áókumentációban rész|etezeltek szerint'
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2. A iowiszonv időtartama

A szerződéses jogviszony időtartama 201l. április 18-tól kezdődően 60 hónap.

A 36. hónap ,'toi'o napjával vagy azt követoen a 48. hónap utolsó nap1áva| a

szerződést á Megrendelő rendes felmondással megszüntetheti. A felmondást

Megrendelő köteles a 36. hőnap' illetőleg a 48. hónap utolsó napjat megelőzó 30 napot

mege|őzően írásban közölni Szolgáltatóval. Megrendelő a rendes felmondási jogát

kizar o\agj elen pontban leírtaknak me gfelelő en é s módon gyakoro lhatj a.

3. Szolgáltatóidíiiteli€sítésigazolás.számlakiegvenlítés

3"1. A Megrendelő vállalja, hogy a II' fejezet 1. pontjában meghatátozott, a SzolgéitaÍő

álta| e\vegzett szolgáItaÍásért a SzoIgáItatónak díjat ftzet, ame|y dt1hoz a mindenkor

érvényes általános forgalmi adó kerül felszámításra'

3.2. a szótgaltatási díj sierződés a\áírását követő 36. hónap utolsó napjáig kötöttnek

tekintendő.
3.3. A szolgá1tatói díj emelésére a3.2. pontban feltüntetett időpont Iejártát követően van

lehetősége szolga1tatónak' amennyiben Megrendel ő a szolgáltatást tovább igénybe

veszi. Kivétel ez alo| az,ha az é|elmiszer árak a szeruődéskötéS időpont!ában aktuális

fuakhoz képest kiugróan magas _ 1O oÁ-ot meghaladó - mértékben emelkedést

mutatnak. S)olgáltató köteles őzt az állapotot a KSH áItaI a fogyasztói árindexen belül

az élelmiszer árak emelkedéséről kiadott tájékoztatőban foglalt információk

f elhaszná|ás áv al, s aj át számvite l i nyi lvánt artás ának adataiv a! i gazolni.

3.4. A szolgáltatói díj emelése esetén u, 
"gy 

élelmezési nap nyelsanyagértékét a díjemelés

mértékével arányosan kell növelni'
3.5. Amennyibe n a szerződés nem kerül felmondásra, az árat a vál^Ialrkozó minden év végén

az adottév utolsó napján érvényes és aktuális KSH inflációs ráta mér1ékévelnövelheti.

3.6' A Szolgáltató a havtr163 elvégzett, teljesítési igazolással (számítógépes létszám és

élelmezési napok étkezések szerinti bontásban készített nyilvántartása) alátámasztott

é1elmezési sio1gáltatásának az I. sz' mellékletben meghatározott szolgáltatási díj

a|apján számito|t e1lenértékéről havonta a szo|gáltatás teljesítését követően jogosult a

szám\át kiállítani a Me grendelő részére'

3']. A Szo1gált atő a számIához csatolni köteles a|eigazolrt létszámlistát, amely tartalmazza

a kiszolgált adaglétszámot osztályonkénti és étkezésenkénti részletezésben.

3.8. Megrenáelő' a teljesítést követően kiállított, és igazoIt számla összegét a szám|a

kiállításátóI számított 30 naptári napon belül átutalja Szolgáltatónak az UniCredit

Bank Hungary Zrt. banknál vezetett 10900028-00000002_03250013 számu

számlájfua.
3.9. A Megrendelő késedelmes pénzigyi teljesítése esetén a Szolgáltató jogosult a Ptk'

301. $11) bek. szerinti késedelmi kamatot felszámítani, illetve leszámlázni.

3.10. a szo1galtatő a szerződés időtutama alatt bármikor biztosítja, hogy a Megrendelő

élelmezésv ezetője betekinthessen a kimutatásokba'

4.

4.r. A Szolgáltató köteles az étkeztetés során az egészségügyi, higiéniai előírásokat

továbbá az Intézet éle1mezési működési szabáIyzatban foglaltakat maradéktalanul

betartani.
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A Megrendelő köteles eondoskodni:
o Az intézmény részét jelentő tálalókonyhák és mosogató helyiséghez

megközelíthető sé gérő1

A Szoleáltató köteles gondoskodni:
o Az á|ta\a hasznáLt épületrészek állagának me góvásáról'

5.

5.1 . A szolgáltatást a specif,rkációban meghatározott szabáIyok szerint kell teljesíteni.

A teljei korú szeriődés-szerű szo\gáItatás megkezdésének ideje: 2011. április 18.

5.2. SzoIgáltatő az ét1apok tervezésénél figyelembe veszi a korszerű táp|áLkozás elveit a

diétának megfe1elo tápanyagszükségletek biztosítását, váItozatos, idényszerű ízben és

színben harmonizáló étel sorok ö s sze állítás át'

5.3. Az éte1ek készítésénél ügyelni kell a szakszerűségre, a korszerű konyhatechnológiai

e1járások és é1elmezés_egeszségügyi előírások betartatására; az ételek esztétikus, a

diéta eIőirásainak me gfelelő elkészítésére'
Az étlapterv ezést a Szolgáltató az aktua|izálás előtt két héttel, a Megrendelővel történt

egyezte1ésse1 és jóváhagyásával végzi. Az ét\apváItoztatást a Szolgáltatő a

lIágrendelő jővéhagyásával, aktuális nap előtt' 48 őráva| végezheti.

5.4. Az étkezést igénybe vevők létszámát azMegrendelő' és a Szolgáltató egyezteti'

A megrendelés írásban, a tátrgynapot megel őző 2- munkanapon 10@ óráig

történik.
A reggeli aktua|izálása tárgynapot megelőző

A tárgynapra vonatkozó módosítás /pót_

nap délután 13s (lráig.
lerendelés ebéd-vacsora/ aznap reggel

9sóráig. .^7o, ..
A szombat' vasárnap és hétfői módosítás/ pót-lerendelés/ pénteken 13il' őráig'

5.5. Szolgáltató köteles-arra, hogy biztosítsa i szolgáItatás végzéséhez szükséges hatósági

engeáé1yeket a szolgáltatás_teljes időtartaméra, így saját költségére és veszélyére

köteles minden sztikséges intézkedést megtenni aZ engedélyek esetleges

me gho s szab bítása, illetve érvénye s s é gük fenntartás a érdekében i s'

6. Ételek tálalása szállítása

6.1. Reggeli és vacsora csomagolása egyénileg, habtálcán, fóliával |ezátva, tál'alása

or"-tályonként, hűthető ládákba történik. A folyadékok a SzolgáItatő által biztosított

italtartókb an kerülnek átadásr a.

6.2. Ebédtála|ása egyéni tálcás tálalási rendszerben (menümobilokban) történik'

6.3. Az Intézet táláiókonyhálba az ételek száI\ítását a Szolgáltatő végzi ajánlatában

megadott formában, melyhez minden eszkozt biztosít. Az ételek átvételét a Dietetikai

,rolgálut végzi, az ételekkiosztása az osztáLyos nővérek feladata'

6'4. A rnegrendJtes atap3an elkészített, és betálalt ételek mennyiségét és minőségét a

száll\ítás előtt a Szolgáltató dietetikusa ellenőrzi'

6.5. A szállítást úgy ke1í végezni, hogy a száIlítás során az éte\ek ne lötyögjenek, és ne

dőljenek kl, a"száIlító ed?nyből, hómérsékletük ne csökkenjen, állagúban, esztétikai

értékükben ne károsodjanak, az egyes ételek, ételféleségek ne keveredjenek

egymással. Fedetlenül étel nem száIIíthatő'

6.6. A betálalás és az éte|Intézetbe tör1énő érkezése és átadása kozött legfeljebb 60 perc

telhet el.
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6.7.

6.8.

Kiszállítás időpontj ai :

Reggeli: 7oo - 8@kozott

Ebéá, Vacsora: |1T - Izu között

A szállító edények tisztítása, karbantartása és szükségszerinti pótlása a Szolgáltató

köte1ezettsége.

7. A szolgáltatás ellenőrzése

7 .I. Az e]IéÍottak részére elkészített ételeket tálalás előtt a Szolgáltató ellenőrzi'

1.2. A kiszállítás után az ételek átvéte|ét és ellenőrzését a Megrendeló végzí, a

sp ecifikációban fo glaltak a|apj án'

7.3. A Szolgáltato egy"adug r.ggótt, ebédet, és vacsorát térítésmentesen biztosít, abból a

célból, hogy u"íu.g'J''a"Iá élelmezésvezetője szúrópróbaszerűen ellenőrizhesse a

beérkezett ételek mennyiségét és minőségét'

7.4. A Megrendelő fennt aiia Áaganak a jógot, hogy betekintése legyen a kíszabásba'

va1amint a kü1önrendeléiek, pótrendelések kiszabásába' hetente illetve havonta'

8. Biztosításravonatkozóelőírások

8.1. Megrendelő érvényes épületbiztosítássalrendelkezik.

8.2. Szo1gáltató a szolgáItatásaiért felelő ssé get válial.

8.3. R sÁtgattatő asiolgáItatásaira fe1elősség biztosítást kotött'

8.4. Amennyiben Szo1gáltató bármely okból nem- teljesít, az elIátás biztonsága érdekében

Megrendelo jogo'ítt a kialakult ie\yzetsürgossége fiiggvényében, sajat hatáskörben a

Szolgáltató költségére megoldani az élelmezést' Ennek elszámolása számlával

történik, aZ ellenerteket Szolgáltató 8 napon belül átutalással egyenlíti ki

Megrendelőnek, egyben tudomásil veszi, hogy a kiegyenlítésig Megrendeiő jogosult a

még ki "."' 
;;Éjíett Szolgált atői szám|ajogkovetke zmény nélküli visszatartásétra és

aZ azon Í-eltüntetett eredeti fizetési határidő \ejáratát követően a fizetési határidő

hetente e gy héttel történő me gho s szabbításfu a'

III. NEM sZERzőDÉsszEnŰ TELJE5ÍTÉsE; A sZERzŐpÉs
MEGsZÜtvÉsE

9. Nem szerződésszerű teliesítés

9.Í. Hibás teijesítés esetén (hibás teljesítésnek minősül a mennyiségi eltérés, minőségi

kifogás, u-"n ryiu"n a szállítás nem tör1ént meg aZ adott időpo1tig' illetve nem

egyeztetés szerinti menü kerül kiszállításra, vagy két alkalommal történt iavítási

kísérletet követően a minőségi kifogás továbbra is fennáll) kötbéft kell fizetni.

9.2. A kötbér Íartalmazza az adott étkezés szerződésben rögzített napi összegét + 10 oÁ'

g.3. Késedelmes teljesítés esetén aSzo\gáLtató étkezésenként 5.000 Ft /15 perc késedelmi

kötbért kötele S ftzetni.

9'4. Nem teljesítés esetén (A Szolgáltató töb! mint két egymást követő napon a

szolgáItatást nem biztosítja, ésivagy a Megrendelő felszólítása ellenére nem a

szerződésben megadottak szerint íégri, vagy több mint 90 percet késik az étel
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kiszállításával.) a Megrendelő jogosult a szolgáItatást harmadik féltől megrendelni' és

annak költségét az Ézolgáltatónak |eszámIéani mindaddig, amíg az eredményes

közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően aZ Ajánlatkérő a harmadik fellel

szerződést nem köt.

l0 Szerződés megszűnése

1 0. 1 . A szerzódés a futamidő (60 hónap) lej ár1ával automatikusan megszűnik.

t1.z. A szerződés 2011. április 18. napját követő 36. hónap utolsó napjával megszűnik,

amennyib en a Me gren deLő azt rende s felmondás sal me g szünteti'

10.3' A szerződést a Megrendelő azonnali felmondással megszüntetheti, amennyiben a

Szolgáltató hibájábóI kifolyólag a szolgáItatás helyén bárminemű megbetegedés lép

fel.

10.4. A szerződést a Megrendelő azonnali felmondással megszüntetheti, amennyiben a

Szolgáltató egymást fovető 3 nap nem teljesíti avál|alkozásí szerződésben foglaltakat.

10.5. A szeruődést a Szol gáItatő megszüntetheti, amennyiben a Megrendelő a számlák

fizetésével több, mintl5 nap késédelembe esik, és annak rendezésére felek nem látnak

1ehetőséget.

IV. EGYÉB FELTÉTELEK

Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott

formáb an (aj ánlott levélben, telefaxon) kell torténnie'

Szerződő feiek kotelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzódés teljesítése érdekében

eg1uttműkcidnek' tájékozta|iauegymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről,

u[áaatyot'ó 1' bizto sítj ák a kapc so |attartást munkaváll alóik kö zött.

A jelen szerződés mellékletei a szerződés e|választhatat|an részét képezik.

A szeruődő felek a jelen szerződés áttanulmányozása után' mint akaratukkal mindenben

meggy ezőt, helybenhagyó lag aláírtak.

Készült 5 eredeti példányban, 5 oldal terjedelemben, 2 oldal melléklettel, melyből 3 eredeti

példány a Megrenáelőt,2 eredeti példány a Szolgáltatót illeti meg.

B u d a p e st,2011. március 21.
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1. számú melléklet

1.

Szolgáltatási díjak

Ellátotti étkeztetés (normál, diétás)

Nyersanyag
norma

(nettÓFt)

Vállalási díj
(nettó Ft)

Vállalkozói díj
(bruttó Ft)

Reggeli
+ kisétkezés

125,- 243,- 304,-

Ebéd 275,- 485,- 606,-

Vacsora 150,- 242,- 303,-

Osszesen: 550,- 970,- 1.213,-

,l

9t*ét**u,



Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről:.

Pethőné Tarnai Erzsébet főigazgató gazdasági helyettese 
'

Szőkéné lla Andrea élelmezési csoport vezető,

Szolgáltató részéről:

Regőci n é F azekas M á rta élel mezés i ágazatigazgato,

Nyirkosné Galambos Zsuzsan na terÜletvezető,

06-70t3820-255

06-70t3820-383

06 20/9461-248

06 20t3772-135
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