
VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 

Amely létrejött egyrészrő l a 

Zuglói Sport- és Rendezvényszen'ező Non-profit Kft. 
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 
Képvi selő: Hámori György ügyvezető 
Cégjegyzékszám: O 1-09-952368 
Adószám: 23088441-2-42 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 
Bankszámlaszám: 11714006-20462020 
Te lefon: 0611 -363-2036 
Fax: 06/ 1-223- 53 19 
E-mai l: intoeérzugsport.hu 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) , 

másrészrő l a 

SA-NO- TI Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 6230 Soltvadkert, Bocskai utca 2. 
Képvise l ő: Lekrinszki Tivadarné ügyvezető 
Cégjegyzékszám: 03-09- 105787 
Adószám: 11 57063 1-2-03 
Szám lavezető pénzintézet: K&H Bank 
Bankszámlaszám: l 0402568-50526555-7467 1004 
Telefon: 06/78-480-00 l 
Fax: 06/78-480-00 l 
E-mail: sanotikft@gmail.com 
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen az alábbi 
tattalommal. 

I. A VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS TÁRGYA 

Megrende lő megrendeli , Vállalkozó elvállalja a Zugtói Gyermektábor (6230 Soltvadkert, 
Tavirózsa u. 2.) nyári közétkeztetésének biztosítását tálalókonyha üzemeltetése és 
ételhulladék elszállítása mellett. 

II. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

l . Vállalkozó köteles a Z uglói Gyerm ektábor (6230 SoltVfulkert, Tavirózsa u. 2.) nyá ri 
közétkeztetését biztosítani, tálalókonyha és étkező üzemeltetése, a tálalókonyha 
takarítása, valamint az ételhulladék elszállítása mellett az alábbi feltételekkel: 

Felek megállapodnak, hogy az étkező takarírását a Megrendelő biztosítja. A 2020. évre 
vonatkozó létszámadatok pontos meghatározása a Megrende l ő részéről 2020. j úni us 16. 
napjától biztosít Vállalkozó számára turnusonként fo lyamatosan. Vállalkozó válla lja, hogy 
2020. június 16. napjától teljesíti Megrende l ő rendeléseit eseti jelleggel (mivel a 
táboroztatási csúcsidőszak várhatóan 2020. június 28. napjától, 2020. augusztus 29. 
napj áig tart). Ebből diétás étrendet i gény lő (cukorbeteg. inzulinrezisztencia (IR), tej- és 
liszt érzékeny. laktózmentes, gluténmentes, egyéb ételallergiás. stb.) 50 fő/turnus. 
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Az egy napon belül i étkezéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani : 

Reggeli : 8.00. - 9 .30. 
Ebéd: 12.00. - 14.00. 
Vacsora: 18.00. - 19.30. 

Kisétkezések (tízórai + uzsonna) a reggeli és az ebéd idejében kerülnek kiosztásra. 

A megadott étkezési időpontok kezdetét megelőző legalább 15 perccel az ételeknek 
tálalható állapotban a helyszínen kell lennie. 

Az étel megrendelése egy héttel a kiszállítás előtt történik, turnusonként 

A megadott létszámtól valamint adagszámoktól +/- l O %-os eltérés lehetséges. 

A vállalkozónak az étrend elkészítésekor figyelembe kel l vennie az "A z emberi 
erőforrások minisztere 3612016. (XII. 8.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szó/ó 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
módosításáról" szó ló jogszabályt. 

Az étlapkészílés során törekedni kell a kiegyensúlyozott tápanyag-ell átásra. Ezen belül 
szükséges a főétkezések és a ki sétkezések összehango lása. A növényi eredetű 
élelmiszerek mellé kell rendelni az áll ati eredetű élelmiszereket is. Biztosítani kell az 
ásványi anyagok és a vitaminok fo lyamatos bekerülését az étrendbe. A kü lönböző 

tápanyagok szerepeltetésének összhangjára különös hangsúlyt ke ll fekte tni. A fontos 
tápanyagokat tat1almazó élelmiszerek nem maradhatnak le az étlapról, de az egyoldalúság 
elkerülés érdekében ezek túl súlyát is ki kell küszöbölni . Az étrend nyújtson megfelelő 

élvezeti értéket is. Törekedni kell arra, hogy az egyes ételek két héten belül ne 
ismétlődj enek. Változatasságra kell törekedni az egy napon belüli étrendek 
összeállításánál is. 

2. Vállalkozó kötelezettséget váll al an a, hogy az étkezési hulladékat naponta elszáll ítja. 
és ártalmatlanítja a vonatkozó hatályos j ogszabályoknak megfe le l ően. Vállalkozó 
köteles fedeles, cseppmentesen zárható tároló edényeket biztosítani a teljesítés 
telephelyén az élelmiszer hulladék tárolására illetve elszáll ítására. Vállalkozó köte lezi 
magát a hull adék j ogszabályoknak megfe le lő elhelyezésére, ártalmatlanítására. 

3. Vál lalkozó köteles biztosítani a megfele lő szakérte lemmel rende l kező munkaerő 

folyamatos rendelkezésre állását. 

4. A Vállalkozó köteles biztosítani : 
a. az ételszállításhoz szükséges melegen vagy hűtve tartó. HACCP rendszernek 

megfe le l ő, fet1őt leníthe tö , hötároló edényeket, speciáli s rozsdamentes 
ételhordókat; 

b. a szállításhoz szükséges gépjárművet és annak fo lyamaros üzeme ltetését; 
c. tálaló edények, tálaló- és evőeszközök, tányérok, poharak, kancsók. 

mosogatását; 
d. diétás étkezések száll ításához a szükséges és megfe lelő eszközöket és 

csomagolás t; 
e. az árumozgató eszközöket. göngyölegeket (rekeszek. ládák, badell ák. stb.); 
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f. a konyhai, és a hozzá kapcso lódó raktár és tároló hely iségek takarírását az 
ehhez szükséges mosogató és fertőtlenítő szerek biztosítását. 

5. A Vállalkozó köteles a tálalókonyha üzemeltetésé ről megfe lelőn gondoskodni. 

6. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység fo lytatásához szükséges 
összes eszközzel, engedéllyel, és tapasztalattal. 

7. Vállalkozó köteles a következő heti é trendeket véleményezésre e lőzetesen megkülden i 
a Megrendelő fel é a tápanyagtartalom feltüntetéséveL 

8. A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítéséhez az intézmény tálalókonyháját kell 
használnia. A tálalókonyha használata után bérleti díjat nem kell fizetni. 

9. Vállalkozó köteles az általa átvett helyiségek (tálalókonyha, raktárak. hűtök, stb.) 
területén a hatályos munka-, tűz és balesetvédelmi előírások betat1ására. 

l O. A tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok. poharak, evőeszközök stb. ) 
Megrendelő biztosítja, és saját költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség 
szerinti cseréjéröl. 

ll. Vállalkozó a Megrende lő utasítása szerint köteles e ljárni. Ha a Megrendel ő 

cé lszerűtlen vagy szakszerütlen utasítást ad, elTe a V állalkazó köteles öt 
fi gyelmeztetni. A figye lmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó fele l ős. 

12. A Vállalkozó köteles a Megrendelő t minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy ke llő időre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért fe lelős. 

III. TELJESÍTÉSI HA T ÁRIDÖ, TELJESÍTÉS 

l . Szerződö Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Szerzödés határozott időtarramra 

2020. június 16-tól 2020. október 31-ig jön létre. 

2. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a megrendelt éte ladagok kellő időben , 

megfe lelő módon leszáll írásra és átadásra kerülj enek. 

3. A telj esítés helye: Zuglói Gyermektábor (6230 Soltvadke11, Tav irózsa u. 2.) 

4. A telj esítés igazolására a Zuglói Gyermektábor táborvezetője (telephe lyvezetője) 

jogosult. A táborvezető naponta kóstolási naplót vezethet. 

5. Menny iségi és minöségi kifogás esetén a táborvezető haladéktalanul fe lveszi a 
kapcso latot a Vállalkozó által megjelölt kapcsolattartóvaL Jogos panasz esetén 
V állalkazó haladéktalanul intézkedést foganatosít a minöségi étkezés biztosítása 
érdekében. 
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IV. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

l . A j elen Szerződésben foglalt vállalkozói díj az alábbiak figyelembevételével kerül 
meghatározásra (2020) : 

nettó 

Ellátás /fő/nap bruttó/fő/ térítési 
(nyersa nyag- nap* * díj/fő/nap/Ft 
norma+rezsi) 

Étkezés 1.968 2.500 2.500 
ebből: 

Reggeli 353 450 
tízóra i 197 250 
Ebéd 690 875 

uzsonna 197 250 
Vacsora 531 675 

A vállalkozói díj a száll ítás, a takarítás, a fertőtl enítés és a hulladékelszállítás költségét 
is magában foglalja. 

2. Amennyiben jogszabály az általános forgalmi adó mértékét módosítja. úgy a 
vállalkozói díj bruttó összege az általános forgalmi adó mértéke módosulásának 
megfe le l ően - a jogszabály hatálybalépésének időpontjával - erre irányuló külön 
szerződésmódosítás nélkül módosul. 

3. Megrendelő elő leget nem fizet. Vállalkozó a turnusok végét követően jogosu l t számlát 
benyújtani a leszállított ételek adagszámai és a IV. l . pontban meghatározott 
vállalkozói díj alapján Megrende lő részére. 

4. Megrende lő az igazolt teljesítést követően a minden tekintetben megfele lő formájú és 
tartalmú számlát átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó K&H Banknál vezetett 
l 0402568-50526555-74671 004 szám ú számlájára a számla kézhezvéte létől számított 
8 napon belül. 

5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (l) szerinti 
késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

6. Megrendelő tájékoztatj a a Vállalkozót arról, hogy a jelen Szerződés és ennek 
teljesítése esetén a ki fi zetés az adózás rendj éről szóló 2017. évi CL. törvény 6 1. § 
hatálya alá esik. 

7. Megrendelő felh ívja a Vállalkozó fi gyeimét az adózás rendj éről szóló 2017. évi CL. 
törvény 6 1. § ( l) bekezdésében foglal takra. 

V. A SZERZÖDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Kötbérek: 
A Ptk. 6: 186 (l ) bekezdése szerint a kötelezett pénz fi zetésére kötelezheti magát arra 
az esetre. ha olyan okból. amelyé11 fe lel ős, megszegi a szerződést. 
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l. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a 
szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak fe lróható 
ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződésben 

meghatározott kiszállírási időpontokhoz képest 70 percet meghaladó késede lem esetén: 
a késedelemmel érintett adagszámok nettó ellenszolgáltatási értékének 5 %-a. 
A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül fe lszámításra, ezt követően 
Megrende lő jogosult a szerződéstő l egyoldalú jognyilatkozattal elál lni, illetve azt 
felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

2. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül , ha Vállalkozó a szerződésben 

meghatározott bármely kötelezettségének a Vállalkozónak fe lróható ok( ok)ból nem, 
vagy nem megfele lően tesz eleget. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás te ljesítéssei 
érintett adagszámok ellenértékének 20 %-a. 

3. Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó 
érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt a Vállalkozó köteles 
meghiúsulási kötbért fi zetni . A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa 
nélkül számított ellenérték 50 %-a. 
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítés i fe l elősségét, melyért 
helytállni tartozik. 

VI. A SZERZÖDÖ FELEK KÉPVISELETE 

l . A szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítésével, illető leg esetleges 
módosításával kapcso latban a szerződő fe leket az alábbi személyek képviselik: 

Megrende lő részérő l: 

V állalko zá részérő l : 

Hámori György ügyvezető 
Lekrinszki Tivadarné ügyvezető 

2. A jelen Szerződés szakmai jellegű kérdéseiben a szerződő feleket az alábbi személyek 
képviselik: 

Megrendelő részérő l : 

Vállalkozó részérő l : 

Hámori György ügyvezető 
Lekrinszki Tivadarné ügyvezető 

3. A szerződő felek kötelesek együttműködni a jelen Szerződésben foglaltak 
megvalósítása érdekében. 

4. A szerződő felek jelen Szerződés telj esítése során minden lényeges körülményről 
kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni. 

VII. A VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS MÓDOSÍT ÁSA, MEGSZÜNÉSE 

l . A szerződő felek a tárgyi Szerződést csak írásban és együttesen módos íthatják. 

2. A Szerződés megszünik, ha 
a. a szerződésben foglaltak mindkét fé l által teljesítésre kerültek, 

oldalS l 7 



b. bám1elyik fél a szerződést sú lyos szerződésszegés miatt azonnali hatállyal 
felmondja. 

c. a teljesítés lehetetlenül, 
d. bármelyik fé l megszűnik - kivéve, ha jogutódja van. 

3. A szerződő felek a jelen Szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 
nyilatkozatta l, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatj ák fe l, ha a másik fél a 
tárgyi Szerződésbő l eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan 
megszegi. 

4. A szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó 
a.) 30 napos időtartamon belül legalább 3 különböző napon késedelmesen teljesít 
b.) közegészségügyi, é lelmiszerbiztonsági jogszabályokat sú lyosan megsérti. 

5. A szerződő felek sú lyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Megrendelő a 
Vállalkozó számlájának kézhezvételétő l számított legkésőbb 30 napon belül nem teljesíti 
fi zetési kötelezettségét. 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

l . Amennyiben a j elen Szerződ és egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek 
minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Szerződés egészét. A Szerződés 

érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és 
kikényszeríthetők , az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb 
álló hatályos, a szerződő felek közötti jogv iszonyra vonatkozó szabályt kell 
alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a 
Szerződést a szerződő felek egyá ltalán nem kötötték volna meg. 

2. A szerződő felek a jelen Szerződésből e redő esetleges vi táikat megkísérl ik békés úton 
rendezni , és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

3. A j elen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről 

szó ló 2013. évi V. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is 
irányadónak kel l tekinteni. Jelen Szerződés rendelkezéseit a Ptk.-val összhangban kell 
értelmezni. A vonatkozó elő írásokat a Vállalkozó köte les maradéktalanul betartani . A 
Szerződésben szerep lő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely 
megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatá lyon kívül helyezése esetén az 
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell 
érteni, kivéve, ha a megváltozott j ogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést 
megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás 
dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, il lető leg céljával. 

4. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 20 ll. évi 
LXVI. törvényben fog laltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az 
áll amháztartás a lrend szereibő l finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrende lőnéL a megrendelő 

nevében vagy képviseletében eljáró természetes szemé lynél és jog i személynéL 
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valamint azoknál a szerződő felekné l, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért 
fe le lősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó 
szervezetnél. 

5. A szerződő fel ek kijelentik, hogy a tárgyi Szerződés aláírásával hozzájárul a 
Szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságróJ szó ló 20 ll. évi CXII. törvény 3 7. § ( l) bekezdés szerinti, 
ill etve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti 
közzétételéhez. 

6. A szerződő felek a Szerződést együttes elolvasás és közös érte lmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták. és a cégjegyzésre jogosul t 
képvise lők 3 példányban aláírták. 

Soltvadke11, 2020. június 12. 

Hámori yörgy 
Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Non-profit Kft. 
Megrende lő 

Zuglói Sport- és Rendezvényszervezö 
~ Nonprofi t Kft . 
~ 1149 Budapest, Kövér LaJOS u. 5-9. 
~Adószám : 23088441-2-42 
5. OTP: 11714006-20462020-0000000 
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Lekrinszki T ivadarné 

SA- NO- TI Vendéglátó, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Vállalkozó 

SA-NO-TT VerulrgltitJS, 
K ~rr.,l:,·ffrlmi fs Szolgmtntó Kft. 
6d0 Sni/VIJ(/kert, Bocskti u. '2. 
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