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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Jelen vállalkozási szerződés (továbbiakban a „Szerződés”) létrejött egyrészről a 
 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. 
adószám: 16882212-2-19 
képviselő: Salamon Tamásné intézményvezető 
mint megrendelő (továbbiakban a „Megrendelő”), másrészről az  

 
• Bakony Gaszt Zrt. 

székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 
adószám: 11328599-2-19 
bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 11600006-00000000-25273076 
számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt. 
cégjegyzékszám: 19-10-500082 
képviseletében eljáró személy neve: Grélingerné Káposzta Jolán vezérigazgató 
mint vállalkozó (továbbiakban a „Vállalkozó”) 

 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 

Előzmények 
 

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(továbbiakban: „Kbt.”) alapján „Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történő 
megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére” tárgyában a közbeszerzési 
eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”), amelynek 
eredményeként a közbeszerzési eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertesként. 

 
2. Megrendelő a szolgáltatás tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az 

ajánlattételi dokumentációban határozta meg. 
 

3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, 
egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően 2013. december 18-án az 
ajánlattevőknek kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése 
szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

 
4. A fenti előzmények után a felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 

 
I. A Szerződés tárgya 

 
1.1  A Megrendelő megrendeli a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban az 

„Intézmény”) közétkeztetési szolgáltatásának ellátását. 
 
1.2 A Megrendelő a Szerződés fennállása alatt az 1.1 pontban foglalt tevékenység 

ellátására a Vállalkozón kívül harmadik személyt vagy társaságot csak a Vállalkozó 
előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe. 

 
1.3 A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét 

képezi Vállalkozó Ajánlata. 
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II. A Szerződés időtartama, megszüntetése 
 
2.1 A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szolgáltatást a szerződés aláírását 

követő hónap első munkanapján kezdi meg. 
 

Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. § (8) bekezdését figyelembe vette 
közbeszerzési eljárás előkészítése során. („Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító 
felhívásban a szerződés időtartamát úgy kell meghatároznia, hogy amennyiben a 
szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció vagy a hozzá kapcsolódó 
fizetési feltételek vagy a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés nem indokolja, 
a szerződés ne kösse határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra, 
amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének céljával 
ellenkezik.”) 

 
2.2 A Szerződés megszűnik: 
  

a.) rendkívüli felmondással 
b.) közös megállapodással 
c.) rendes felmondással 
d.) a 24. hónap végén  
e.) valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével 
f.) a Vállalkozó működési engedélyének visszavonásával 

 
2.2.1 Jelen szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni, kivéve, ha 

Vállalkozó elveszti az ételek elkészítésében használt, ajánlatában megjelölt 
főzőkonyháját, és nem áll rendelkezésére másik alkalmas, a jogszabályi, 
szakhatósági előírásoknak megfelelő főzőkonyha. Erről a Vállalkozó írásban, 
tudomásszerzésekor azonnal köteles értesíteni a Megrendelőt. 

  
2.2.2 Ezen szerződést bármelyik fél rendkívüli felmondással az alábbi esetek 

valamelyikének bekövetkeztekor mondhatja fel: 
- amennyiben a másik fél a jelen szerződésben vállalt bármelyik kötelezettségét 

(különösen fizetési, illetve szolgáltatási) súlyosan megszegi, és azt az írásban 
történt felszólítást követő 15 (tizenöt) napon belül sem teljesíti, illetve orvosolja. 
Felek megállapodnak, hogy a felszólításban foglalt határidő eredménytelen elteltét 
követő 30. napon szűnik meg a szerződés a felek között. Kivételt képez ez alól a 
minőségi-mennyiségi észrevételek kezelésnek módja, amelyről a Felek alább külön 
rendelkeznek. 

- amennyiben a másik fél fizetésképtelenné válik, vagy ellene csődeljárás indul 
- ha Vállalkozó szolgáltatásában minőségi, mennyiségi vagy higiénés dokumentált 

és jogos kifogás merül fel, melyet a Felek képviselői jegyzőkönyvben elismertek, 
és azt a Vállalkozó nem orvosolja 15 napon belül, vagy ezek a kifogások naptári 
éves viszonylatban 5 alkalmat meghaladóan fordulnak elő a Megrendelő a 
szerződést 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani. 

- A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Megrendelő 
jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § 
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

A Kbt. 125. § (6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) 
bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
A Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
2.2.3 Felmondás esetén Megrendelő és a Vállalkozó Záróleltárt vesznek fel. 

 
2.2.4 A vállalkozási szerződés valamelyik szerződő fél jogutód nélküli megszűnése okából 

történő megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződést teljesíteni a 
Záróleltár napjáig. 

 
III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 
A műszaki leírásnak megfelelően kiadott egyedi megrendelés keletkeztet teljesítési 
kötelezettséget.  

 
 Teljesítés helye: 

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás 
utca 15. 

- Szivárvány Óvoda Radnóti utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Radnóti 
utca 26. 

- Szivárvány Óvoda Radnóti utcai bölcsőde tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, 
Radnóti utca 26. 

- Szivárvány Óvoda Árpád utcai tagintézménye: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 
36. 

- Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézménye: 8183 
Papkeszi, Fő utca 46. 

- Szivárvány Bölcsőde Nike körúti tagintézménye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 
10. 

 
IV. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások 

 
4.1 Gyermek élelmezés 
 
4.2 A Vállalkozó napi négyszeri étkezést biztosít, melyből a reggeli, tízórai és az 

uzsonna hideg élelem, míg az ebéd meleg étel. A tízóraihoz meleg, vagy hideg italt 
szolgáltat. Az étlapszerkesztést a Vállalkozó a mindenkori jogszabályok és az OTH 
mindenkori ajánlásaink figyelembe vételével készíti. 
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4.3 Az ételeket a Vállalkozó szállítja az Intézményekbe, a Műszaki leírásban 

részletezettek szerint. 
 
4.4 A meleg ételek szállítása kizárólag a szakhatósági előírásoknak megfelelő 

tehergépkocsival történik, az előírásoknak megfelelően fertőtleníthető rozsdamentes 
hőtartó szállítóedényzetben. A gyermekétkeztetésben a reggeli, tízórai és az uzsonna 
csoportos tálalásban érkezik az intézményekbe. 

 
4.5 A Vállalkozó az étlapot 30 nappal előre egyezteti a Megrendelő képviselőivel. Az 

egyeztetés elmaradása esetén a Megrendelő a 2.2.2 pont első francia bekezdése 
szerint jár el. A Megrendelő képviselőjének 5 nap áll a rendelkezésére, hogy az 
étlappal kapcsolatos észrevételeit a Vállalkozóval írásban közölje. Észrevétel 
hiányában 5 nap elteltével a Vállalkozó által megküldött étlapot elfogadottnak kell 
tekinteni. 

 
V. Pénzügyi feltételek 

 
5.1 Szállítási díj 

 
Szivárvány Óvoda 
 - egy adag reggeli ellenértéke: nettó 118,11 Ft+27% ÁFA 
 - egy adag tízórai ellenértéke: nettó 118,11 Ft+27% ÁFA 
 - egy adag ebéd ellenértéke: nettó 381,89 Ft+27% ÁFA 
 - egy adag uzsonna ellenértéke: nettó 103,15 Ft+27% ÁFA 
 
Szivárvány Bölcsőde 
 - egy adag reggeli ellenértéke: nettó 112,6Ft+27% ÁFA 
 - egy adag tízórai ellenértéke: nettó 112,6 Ft+27% ÁFA 
 - egy adag ebéd ellenértéke: nettó 358,27Ft+27% ÁFA 
 - egy adag uzsonna ellenértéke: nettó 111,02Ft+27% ÁFA 

 
5.2 A felek megállapodnak abban, hogy az élelmezés árát a teljesítés megkezdését 

követő 12 hónap múlva 1 alkalommal indexálják és a KSH által hivatalosan 
kibocsátott, a mindenkori tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozó szakági 
(iskolai, óvodai és bölcsődei étkeztetés) inflációs ráta mértékével módosítják. 

 
5.3 Amennyiben az ételadagok 20 %-nál nagyobb súlycsökkenése vagy minőségi kifogás 

esetén (melyet a Vállalkozó és a Megrendelő képviselői egyhangúan 
jegyzőkönyvben rögzítenek, vagy a Megrendelő az illetékes élelmezési hatóság 
vizsgálatával dokumentál) a kifogásolt étel teljes adagszámának árából 20 %-os 
levonást alkalmaz a Megrendelő. 

 
5.4 Vállalkozó havonta egy alkalommal jogosult, teljesítésigazolás alapján a számla 

benyújtására minden hónap 16. napján, a számlákat intézményenkénti bontásban kell 
kiállítani. A Kbt. 130. § (1) bekezdésének megfelelően Megrendelő a szerződés 
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A számla 
ellenértékét Megrendelőa Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 
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IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXIV. Fejezetében foglalt szabályok szerint 
(szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén kifejezetten 
a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint)és az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. A számla havi 
elszámolás alapján kerül kiállításra, melynek fizetési határideje a számla Megrendelő 
általi kézhezvételének napját követő 30 nap. 

 
5.5 Megrendelő a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 

szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
5.6 A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

 
VI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
6.1 Késedelmi kötbér 
 Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér érvényesítését elfogadja. 

Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha aMegrendelő által meghatározott időponthoz 
képest késik a szállítással. Késedelmi kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 15 
%-a szorozva a késedelmesen szállított adagok számával / óra. A késedelmi kötbér 
maximuma 1 óra lehet, tekintettel arra, hogy Megrendelő ez esetben jogosult az 
egyedi megrendelésétől elállni. 

 
6.2 Hibás teljesítési kötbér 
 Megrendelő hibás teljesítési kötbért követelhet Vállalkozótól, továbbá gyakorolhatja 

hibás teljesítésből eredő egyéb jogait is.  
 A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 20 %-a szorozva a 

hibás teljesítéssel érintett adagok számával. 
  
6.3 Meghiúsulási kötbér 
 Az egyedi megrendelés Vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása 

(teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, Megrendelő szankciós felmondása 
Vállalkozó szerződésszegése okán) esetén a meghiúsulási kötbér mértéke: 30%; 
alapja: a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés adagszáma szorozva az adag 
nettó egységárával. 

 
6.4 Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések 
 Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 

haladéktalanul, írásban megtenni. 
 
 Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 

kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján 
érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó 
kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles 
megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és 
Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést. A 
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késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés 
alól. 

 
 Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítése, avagy Vállalkozónak felróható 

lehetetlenülés esetén Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a kötbéren felüli 
kárigényét is érvényesíteni. 

 
 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. A meghiúsulási kötbér az egyedi 
megrendelés, illetve a Szerződés Vállalkozónak felróható megszűnését követő napon 
válik esedékessé. 

 
VII. Vegyes rendelkezések 

 
7.1 Ha a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, a szerződés 

többi része változatlanul érvényes marad. 
 
7.2 Valamennyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés, kérés vagy egyéb 

kommunikáció írásban történik az érintett felek alábbi címére: 
 

A felek részéről kapcsolattartásra és az egyes megrendelések leadására kijelölt 
személy: 
 
 Megrendelő részéről: Bindisné Prieger Anita (Mobil: +36-20-227-6917) 
 
 Vállalkozó részéről: Horváth Csabáné (Mobil: +36-20-621-7616) 
  
A felek részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: 
 
 Megrendelő részéről: Salamon Tamásné intézményvezető (Tel: 06-88/451-872, 
 06-20/220-8946) 

 
 Vállalkozó részéről: Grélingerné Káposzta Jolán vezérigazgató 

(+36-30-435-0366) 
 
7.3 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés egyetlen rendelkezése sem jogosítja 

fel őket arra, hogy a másik fél nevében kötelezettséget vállaljanak harmadik 
személyekkel szemben.  

 
7.4 Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható, a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek 

betartásával. Felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita 
rendezésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 

 
7.5 Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 

vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek 
tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 
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VIII. A szerződést alkotó dokumentumok 
8.1 Szerződéses okmányok: 
 Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során 

a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott Megrendelői válaszok (amennyiben kiegészítő 
tájékoztatási igény felmerült), a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó Ajánlati Felhívás 
és Dokumentáció; és a nyertes ajánlata tartalmazza a Kbt. 80. §-ára figyelemmel.  

8.2 Dokumentum hierarchia: 

 A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat 
rögzítő rendelkezés az irányadó. 

 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után 6 példányban jóváhagyólag aláírják. 
 
A Szerződés mellékletei: 
1. számú melléklet: Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata 
2. számú melléklet: Műszaki leírás 
 
Kelt: Balatonfűzfő, 2013. december hó 30. napján 
 

 
 

 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bakony Gaszt Zrt. 
Aláírás: 

 
 

…………………………. 

Aláírás: 
 
 

……………………….. 
Képviseli: 

Salamon Tamásné 
 intézményvezető 

 
Megrendelő 

 
 

P.H. 

Képviseli: 
Grélingerné Káposzta Jolán 

vezérigazgató 
 

Vállalkozó 
 
 

P.H. 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Balatonfűzfő, 2013. december 30. 

 
 

…………………………. 
Nagy Györgyné 
pénzügyi vezető 

 


