
Vállalkozási szerződés SZ . 'A

amely létrejött egyrészről
Pilisborosjenő Község Önkormányzata
székhely: 2097, Pilisborosjenő fő út 16
adószám: 15734666-2-13 
képviseli: Tömöri Balázs 
mint Megrendelő

másrészről a
SólyomFészek Szövetkezet
székhely: 2083 Solymár, Madách u. 6.,
adószám: 24337858-2-13, 
képviseli: dr. Kátai Szabolcs és Szabó Éva 
mint Vállalkozó,
között az alábbiak szerint.

Prembulum
Az Érdi-Tankerületi Központ által fenntartott Német Nemzetiségi általános és Művészeti Alapfokú 
Iskolában iskola közétkeztetését ellátó vállalkozó szerződése lejárt 2020.08.01-jén. Megrendelő a 
beszerzést megelőzően elvégezte a beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így 
különösen az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, előzetes piaci konzultációt, a 
beszerzés becsült értékének felmérését és megállapította, hogy a tervezett beszerzés nem éri el a 
közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt, így saját szabályzatában rögzített eljárási rend 
szerinti beszerzési eljárást bonyolított le.
Ennek eredményeképpen a Megrendelő ajánlattételi felhívást tett közzé augusztusban, melyre négy cég 
részéről érkezett érvényes ajánlat. A Megrendelő a bírálat során öt kritériumot vett figyelembe 
különböző súlyszámok alapján: legnagyobb hangsúlyt a korszerű, az egészséges táplálkozásnak 
megfelelő étrendre, különös tekintettel az alapanyagok származására és összetételére, valamint az 
elkészítési módra fektetett, de az ár is fontos szempont volt.

Szerződés tárgya
1) Megrendelő megrendeli Vállalkozótól gyermekétkeztetés keretében napi tízórai, ebéd és 

uzsonna elkészítését. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.

Felek jogai és kötelezettségei
2) Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a teljesítéshez ellátásához szükséges engedélyekkel és 

szakképesítésekkel. Vállakozó alkalmazottaiért erkölcsi és anyagi felelőséget vállal. Vállalkozó 
köteles munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat betartani.

3) Vállalkozó igénybe veheti más személy közreműködését is a feladatok ellátásához, azonban 
Vállakozó az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

Időtartam, feladatok, ütemezés
4) Jelen szerződés 2020.09.01 napján lép hatályba és 2021.08.31 napjáig terjedő határozott 

időtartamra jön létre.

5) Vállalkozó feladatai:

• az iskolai oktatási időszakban munkanapokon, (kivéve azokat az előre egyeztetett napokat, 
amelyeken a megrendelőnél iskolai szünet van) napi tízórai, ebéd és uzsonna előállítása.

• az elkészült ebéd, uzsonna és másnapi tízórai elszállítása az iskola feladatellátási helyére 
(cím: 2097, Pilisborosjenő Fő u. 1.) 12.00 óráig.

6) Megrendelő feladatai:
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• havonta előre a megrendelt adagszámok Vállalkozó részére bocsátása korcsoportok és menü 
fajta szerinti bontásban

• rendelés lemondására, illetve a rendelt mennyiség változtatására a teljesítés időpontja előtt 
27 órával van lehetőség írásban.

• a tízórai és uzsonna összetevőiből a tálalásra előkészítés (kenyér, zöldség szeletelése, 
kenése, kása megfőzése,...)

• tízórai, ebéd, uzsonna tálalása, tálalás után az ételszállító eszközök elöblítése

Szerződés megszűnése
7) Jelen szerződést bármelyik fél a teljesítés bármely szakaszában 60 napos felmondási határidővel 

írásban indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási idő alatt a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítésre, míg a Megrendelő a még esedékes díj megfizetésére köteles.

8) A Megrendelő a jelen megbízást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó a jelen 
szerződésből származó kötelezettségeit megszegi, a Vállalkozó magatartása a Megrendelő érdekeit 
sérti vagy veszélyezteti, illetve, ha a Vállakozó a tevékenységet nem az adott helyzetben elvárható 
módon látja el.

9) A Vállalkozó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Megrendelő a jelen 
szerződésből származó lényeges kötelezettségeit megszegi.

Vállalkozói díj, teljesítés
10) A megrendelt ételek ára:

Ebéd:
Hagyományos menük (húsos, vegetáriánius, vegán):
1 -4 évfolyam adag: nettó 468,50 Ft/adag
5-8 évfolyam adag: nettó 688,98 Ft/adag
felnőtt adag: nettó 862,20 Ft/adag

Reform menü:
1-4 évfolyam adag: nettó 531,50 Ft/adag
5-8 évfolyam adag: nettó 767,72 Ft/adag
felnőtt adag: nettó 980,31 Ft/adag

Tízórai:
1-4 évfolyam adag: nettó 125,98 Ft/adag
5-8 évfolyam adag: nettó 181,10 Ft/adag
felnőtt adag: nettó 236,22 Ft/adag

Uzsonna:
1-4 évfolyam adag: nettó 173,23 Ft/adag
5-8 évfolyam adag: nettó 259,84 Ft/adag
felnőtt adag: nettó 346,46 Ft/adag

Az 1997. évi XXXI. tv. 151. par. (3a) pontja szerinti kötelességnek eleget téve Vállalkozó 
tájékoztatja Megrendelőt, hogy az adag nyersanyagköltségek az alábbiak szerint alakulnak:

Ebéd:
Hagyományos menük:
1-4 évfolyam adag nyersanyagköltség: nettó 186,22 Ft/adag
5-8 évfolyam adag nyersanyagköltség: nettó 270,87 Ft/adag
felnőtt adag nyersanyagköltség: nettó 338,58 Ft/adag

Reform menü:
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1-4 évfolyam adag nyersanyagköltség:
5-8 évfolyam adag nyersanyagköltség: 
felnőtt adag nyersanyagköltség:

nettó 208,57 Ft/adag
nettó 303,37 Ft/adag
nettó 379,21 Ft/adag

Tízórai:
1 -4 évfolyam adag: 
5-8 évfolyam adag: 
felnőtt adag:

nettó 49,38 Ft/adag
nettó 71,00 Ft/adag
nettó 92,60 Ft/adag

Uzsonna:
1-4 évfolyam adag:
5-8 évfolyam adag: 
felnőtt adag:

nettó 67,92 Ft/adag
nettó 101,86 Ft/adag
nettó 135,81 Ft/adag

A szállítás ára nettó 3,950,- Ft/szállítás.

Jelen szerződés aláírásával mindkét szerződő fél kijelenti, hogy ha észleli, hogy a beszerzés 
ellenértéke eléri a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt, arról a másik szerződő felet 
haladéktalanul tájékoztatja.

Vállalkozó fenntartja a jogot az ár változtatására. Az árváltoztatást Vállalkozó az új ár alkalmazását 
megelőző legalább 30 nappal korábban köteles Megrendelővel írásban vagy elektronikus üzenet 
útján közölni.

11) Vállalkozó az elkészített adagok árát havonta számlázza az aktuális hónapot követően. A fizetés 
átutalással történik Vállalkozó bankszámlájára a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a késedelem idejére késedelmi kamatot számíthat fel.

Kapcsolattartás
12) A Felek kapcsolattartói:

Megrendelő részéről: 
név: Temleitner Lászlóné

telefon: 06-30/5960881
email: penzugy@pilisborosjeno.hu

Vállalkozó részéről: 
név: Szabó Éva

telefon: 06-20/9397587 
email: zsabeva@gmail.com

Vegyes rendelkezések
13) A felek a jelen szerződés hatálya alatt mindvégig figyelembe veszik a tevékenységükre vonatkozó 

hatályos jogszabályok rendelkezéseit. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

14) A felek a közöttük a jelen szerződéssel összefüggésben felmerült és békés úton esetleg nem 
rendezhető vitás kérdések eldöntésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét.

15) Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Dátum: Solymár, 2020.08.25.

3947
Megrendelő \
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