
V Á L L A L K O Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött
egyrészről

a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. 
képviselő: dr. Flórián Csaba ügyvezető
cégjegyzékszám: 19-09-512307
adószám: 1171530-2-19
mint megrendelő, ( a továbbiakban: megrendelő)

másrészről
a Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
képviselő: Mezőssy Tamás ügyvezető
cégjegyzékszám: 19-09-505229
adószám: 11956008-2-19

mint szolgáltató, ( a továbbiakban: Szolgáltató) 

között az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett: 

PREAMBULUM

A Megrendelő, mint ajánlatkérő „Tapolcai Kórház - Étkeztetés” 2011. 03. 18. napján indult 
KÉ-6026/2011. számon közbeszerzési eljárást folytatott  le.  Jelen Szerződés megkötésére a 
fenti közbeszerzési eljárás  2011. 04. 22. napján az eljárás eredményéről készített összegzés 
eredménye alapján kerül sor.

1. A Megrendelő és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Szolgáltatótól 
betegei ellátására élelmezési szolgáltatást vásárol és a Szolgáltató az ezen szerződésben 
meghatározott módon és feltételekkel a szolgáltatást teljesíti.

2. A Szolgáltató kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a betegélelmezésre mindenkor érvényes 
mennyiségi és minőségi (napi alapanyagcsere, kcal,  Harris-Benedicht szerint) előírások 
betartásával,  a  szolgáltatás  alapját  képező étlapot,  legkésőbb a  tárgyhónapot  megelőző 
hónap  25-éig  összeállítja  és  azt  a  Megrendelőnek  (e-mailben,  az  átvétel 
visszaigazolásával, vagy papíralapon az átvétel elismertetésével) átadja. 

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy - az étlap átvételétől számított legfeljebb 
három munkanap elteltével - az étlapot ellenőrzi és jóváhagyja, a jóváhagyásról a fenti 
módon a Szolgáltatót értesíti. Amennyiben az étlappal kapcsolatban a Megrendelőnek 
bármilyen  kifogása  van,  köteles  azt  haladéktalanul  írásban  is  (e-mail)  a  Szolgáltató 
tudomására hozni és a Szolgáltatóval egyeztetni. 



Amennyiben a szóbeli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Megrendelő jogosult az 
étlapot  megváltoztatni  és  a  változtatásokkal  jóváhagyni,  annak  érdekében,  hogy  az 
étrend a betegélelmezésre vonatkozó mindenkor hatályos előírásokat kielégítse.   

3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az étlap alapján megfelelő mennyiségi és 
minőségi összetételben a meleg és a hideg ételt a Megrendelő Tapolca, Ady Endre utca 1-
3.  szám alatti  székhelyére szállítja az alábbi időpontokban és az alábbi  tálalóhelyeken 
történő átadással:

Időpont:
reggeli: 8.00 óráig
tízórai: 10.00 óráig
ebéd: 12.00 óráig
uzsonna: 15.00 óráig
hideg vacsora: 15.00 óráig
meleg vacsora: 17.00 óráig

Tálalóhelyek: 
− Ápolási Osztály
− Sebészeti Osztály
− Belgyógyászati Osztály (földszint)
− Belgyógyászati Osztály (emelet)
− Barlangterápia Osztály

Amennyiben  az  étel  kiszállítása  a  fentiekben  megjelölt  időpontokhoz  képest  10-20 
perces  késéssel  teljesíthető,  úgy  a  késést  a  Szolgáltató  haladéktalanul  köteles  a 
Megrendelőnek telefonon bejelenteni.

Amennyiben  a  késés  a  20  percet  meghaladja,  úgy  a  Szolgáltató  a  késéssel  érintett 
szállítási  időpontonként  10.000  Ft,  azaz  tízezer  forint  kötbért  köteles  fizetni.  Heti 
háromszori  20  perces,  vagy  egyszeri  40  perces  késés  a  Szolgáltató  részéről  súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

4. Az étel kiszállítását a Szolgáltató saját és/vagy bérelt gépjárművel, vagy alvállalkozóval 
és a saját  hőtárolós edényeiben, hideg élelem esetében megfelelően becsomagolva – a 
higiénés  előírások  betartásával  –  végzi.  A  kiürült  edényeket  a  Megrendelő  általi 
ételmaradék  eltávolítása  (pl.  mosás,  öblítés)után  a  Szolgáltató  a  következő  étel 
kiszállításakor,  illetve  hideg  vacsora  esetén,  a  tárgynapon  14:00-15:00  között  köteles 
elszállítani. A szállításhoz használt edények mosogatásáról a Szolgáltató gondoskodik.

A fentiek irányadóak az ételmaradék elszállítására is.

5. A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a következő napi ellátotti létszámot a tárgynapot 
megelőző nap 7:30 óráig e-mailben jelenteni. 

Amennyiben a tárgynapon módosítani kell a létszámot, úgy a Megrendelő a változást 
reggeli esetében a tárgynapon 7:30 óráig, ebéd és vacsora esetében a tárgynapon 11:00 
óráig köteles a Megrendelőnek e-mailben bejelenteni. 



6. A Megrendelő tálalóhelyein az étel átvételét, kiosztását, az ételminta vételt és tárolást a 
Megrendelő által megbízott személyek végzik.

A  Megrendelő  köteles  a  fenti  személyek  jogszabály  által  előírt  egészségügyi 
vizsgálatáról, munkaruházattal való ellátásáról folyamatosan gondoskodni. 

A Megrendelő a tálalóhelyeken köteles Tálaló lapon dokumentáltan átvenni az ételt, 
mennyiség és minőség szerint, az utóbbi vonatkozásban érzékszervi minősítéssel is. 

6.1. A meleg étel  maghőmérsékletét  a Megrendelő az étel átvételekor dokumentáltan 
köteles ellenőrizni. Az étel maghőmérséklete akkor megfelelő, ha az magasabb 60 
°C foknál. Ha az étel maghőmérséklete a 60 °C fokhoz képest -5 °C fok eltérést 
mutat, úgy a Szolgáltató köteles az étel melegítéséről 30 percen belül gondoskodni. 

Amennyiben  egy  hónapon  belül  az  étel  maghőmérsékletével  kapcsolatban  a 
Megrendelő három alkalommal a fenti, vagy az annál nagyobb eltérést tapasztalja, 
úgy  a  Szolgáltató  eltérésenként  10.000  Ft  azaz  tízezer  forint  kötbért  köteles 
fizetni. 
Egy hónapon belül háromnál több alkalommal tapasztalt -5 °C fokos eltérés az 
előírthoz képest súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.2. Amennyiben a kiszállított étel több, mint a lejelentett létszám, úgy a Szolgáltató 
köteles a többletet visszavenni, és visszaszállítani. 

6.3. Amennyiben a kiszállított étel kevesebb a lejelentett létszámnál, úgy a Szolgáltató 
köteles haladéktalanul a hiányt pótolni oly módon, hogy az étel az aktuális szállítási 
időponthoz képest egy órán belül a betegeknek még kiosztható legyen.

Amennyiben az étlap szerinti étellel nem lehet a hiányt pótolni, úgy a Megrendelő 
élelmezésvezetőjének előzetes jóváhagyásával a hiány más étellel is pótolható.
Amennyiben  a  tárgyhónapban  a  lejelentett  létszámhoz  képest  az  étel  három 
alkalommal kevesebb, úgy a Szolgáltató alkalmanként  10.000 Ft,  azaz:  tízezer 
forint kötbér fizetésére köteles.
A szolgáltatás  havi  három alkalomnál  több alkalommal  történő  mennyiségileg 
hiányos teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.    

6.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az étel kiosztása előtt 10 perccel – a 
mindenkor  hatályos  előírásoknak  megfelelően  -  ételmintát  vesz  (50  gr  minden 
ételből) és annak 48 órás, előírt hőmérsékleten történő tárolásáról gondoskodik. A 
minta vételt és tárolást a Megrendelő köteles dokumentálni.

Az ételminta  vételhez a  tárolókat  – a szükséges mennyiségben -  a Szolgáltató 
biztosítja.

A Szolgáltató jogosult bármikor, előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizni, hogy a 
Megrendelő  a  mintavételre  és  tárolásra  vonatkozó  kötelezettségének  az 
előírásoknak megfelelően eleget tesz-e. 

A Megrendelő  az  étel  átvételével,  kiosztásával  és  a  minta  vétellel  megbízott 
személyek nevét – tálalóhelyeként részletezve- köteles ezen szerződés aláírásakor 



a Szolgáltatónak átadni és változás esetén a Szolgáltatót – legkésőbb a változás 
előtti napon – írásban tájékoztatni. 

7. A  Megrendelő  az  esetleges  minőségi  kifogásait  haladéktalanul  köteles  jelezni  a 
Szolgáltatónak.  A  kifogást  a  felek  kötelesek  közösen  haladéktalanul  kivizsgálni,  a 
vizsgálat  eredményét  és  a  szükséges  intézkedéseket  pedig írásban (jegyzőkönyv,  vagy 
feljegyzés) dokumentálni.

8. A Megrendelő, illetve képviselője – előzetes értesítés nélkül is- jogosult a Szolgáltatónál 
az  élelmezéshez  felhasznált  nyersanyagokat,  a  technológia  folyamatokat,  a  tárolást,  a 
higiénére  vonatkozó  előírások  betartását  a  Szolgáltató  jelenlévő  képviselőjével  a 
helyszínen ellenőrizni.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést kell készíteni. Az ellenőrzés írásbeli 
dokumentumának tartalmazni kell az ellenőrzés idejét, helyét, azt, hogy az ellenőrzés 
mire vonatkozott, az ellenőrzés megállapításait, a jelenlévők nevét és aláírását. 

Amennyiben  az  ellenőrzés  során  a  Megrendelő  a  technológiai  folyamatokra  és  a 
higiénére  vonatkozó  előírások  súlyos  megsértését  tapasztalja  és  a  Szolgáltató  a 
hiányosságokat haladéktalanul nem szünteti meg, úgy a Megrendelő, illetve képviselője 
jogosult arra, hogy az ezen szerződés tárgyát képező szolgáltatás körében a technológiai 
folyamatokra  és  a  higiénés  előírások  betartására  vonatkozóan  a  Szolgáltató 
alkalmazottjainak a helyszínen utasítást adjon.  

9. A  Szolgáltató  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  amennyiben  az  ezen  szerződésben 
foglaltakat vis major helyzet miatt (pl. elemi kár, stb.) teljesíteni nem tudná, gondoskodik 
arról, hogy naponta legkevesebb 150 fő részére, az ezen szerződésben foglalt szolgáltatást 
– a szerződésben foglaltaknak megfelelően, a vis major helyzet fennállása alatt, helyette - 
más Szolgáltató , vagy a Szolgáltató másik telephelye teljesítse.

10. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen szerződés aláírását követő 30 napon 
belül a Megrendelőnek bemutat egy olyan, határozatlan időre szóló megállapodást, amely 
tartalmazza, hogy a Szolgáltató a vis major helyzetre ezen szerződésben foglaltak szerinti, 
a Szolgáltató helyett történő teljesítésre egy másik Szolgáltatóval szerződést kötött.

11. A  felek  a  szolgáltatás  egységárát  939,-  Ft/élelmezési  nap  +  ÁFA,  azaz: 
kilencszázharminckilenc forint / élelmezési nap + ÁFA összegben határozzák meg.

A nyersanyag norma: 550 Ft / élelmezési nap / fő.

A szolgáltatás díját a Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla alapján, a 
tárgyhónapot  követő  hónap  30.  napjáig,  a  Szolgáltató  Kinizsi  banknál  vezetett, 
73200079-11285713 számú bankszámlájára utalással fizeti meg a Szolgáltatónak. 

A teljesítés igazolására az Élelmezésvezető, vagy helyettese jogosult.

Az  esedékes  díj  –  a  számviteli  szabályoknak  megfelelően  kiállított  –  számlája 
teljesítésigazolással nyújtható be. A számla csak abban az esetben teljesíthető az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján, ha a kifizetés esedékességének 



időpontjában a Szolgáltató szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában. 
Ha  a  Szolgáltató  az  adatbázisban  nem szerepel,  a  Szolgáltató  köteles  harminc  (30) 
napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást csatolni. Az igazolás 
beszerzésének szükségessége − az igazolás csatolásáig terjedő idővel arányos időre − a 
Megrendelő fizetési késedelmét kizárja.

12. A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Szerződésben meghatározott 
fizetési  határidő eredménytelen elteltét  követően, a Vállalkozó a Kbt. előírásai  szerint, 
Megrendelő által adott, a Szerződés 1.sz. mellékletét képező hozzájárulás, felhatalmazó 
nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő OTP Bank által vezetett 
11748052-20038375 számú bankszámlája  terhére,  az  ellenszolgáltatás  vonatkozó része 
tekintetében, kivéve ha a Vállalkozó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
305. § (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

13. A felek ezen szerződést 2011. 05. 14. napjától kezdődően, határozatlan időre kötik.
A szerződés kizárólag a Kbt. 303. § szerinti esetben módosítható.
A szerződést bármelyik fél – írásban -  hat hónapos felmondási idővel felmondhatja. 

A  szerződést  –  súlyos  szerződésszegés  esetén  -  bármelyik  fél  azonnali  hatállyal 
felmondhatja.
A felek  különösen  súlyos  szerződésszegésnek  minősítik,  ha  a  Szolgáltató  az  ezen 
szerződésben foglaltak szerint a szállítással késik, nem megfelelő hőfokú ételt szállít, a 
lejelentett mennyiséghez képest kevesebb ételt szállít,  továbbá megakadályozza a 8.) 
pont  szerinti  ellenőrzést  és  intézkedést,  a  Megrendelő a  fizetési  késdelemének nem, 
vagy sorozatosan késedelmesen tesz eleget.

14. A felek megállapodnak abban a Szolgáltató és a Megrendelő részéről az alábbi személyek 
jogosultak a kapcsolattartásra:

Szolgáltató:
név: Illés Lászlóné
telefon: 87/321-290
e-mail: info@kozetkezteto.hu

Megrendelő: 
név: Tóth Lászlóné
telefon: 87/411-655
e-mail: elelmezes@tapolcakorhaz.hu

A  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv,  továbbá  az 
élelmiszerek előállítására, az alapanyagok tárolására, az élelmiszerek szállítására vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások az irányadók.





1. sz. melléklet
FELHATALMAZÓ LEVÉL

A beszedési megbízás csak a Kbt. 305.§ (6) előírásai szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén 
teljesíthető!

Tisztelt

OTP Bank Nyrt!

Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult 
által  benyújtandó  azonnali  beszedési  megbízás(ok)  teljesítésére  a  következőkben  foglalt 
feltételekkel:

Számlatulajdonos 
megnevezése: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.

Számlatulajdonos székhelye: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3.
Felhatalmazással  érintett 
bankszámla száma: 11748052-20038375

Jogosult neve: Tapolcai Diák és Közétkeztető 
Szolgáltató Kft.

Jogosult székhelye/címe: 8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Jogosult bankszámla száma: 73200079-11285713
Jogosult  számlavezetőjének 
megnevezése: Kinizsi Takarék

A felhatalmazás érvényessége visszavonásig. 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza *

Kelt: Tapolca,, 2011. május 06.

                                                    ……………………………………………………..
Számlatulajdonos

…………………………………………………………………………………………………………...…………..

Záradék:

…………………………………………………………………………………..….Hitelintézet, 
mint  a  Számlatulajdonos  számlavezető  bankja  tudomásul  vesszük,  hogy  a 
Számlatulajdonossal  szemben  fennálló  követelését  a  Számlatulajdonos  számlája  terhére 
azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap

                                           ……………………………………..
Hitelintézet


	1. sz. melléklet

