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PTS-284 Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása
1. rész: közétkeztetési szolgáltatás — Kecskemét

Szolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről
Bács- Kiskun Megyei "Platán"

Integrált Szociális Intézmény

Székhelye/Címe: 6000 Kecskemét, Szent László város 1.

Adószám:

15766696-2-03

Törzsszám: 766690
KSH: 15766696-8730-312-03

ÁHTI azonosító: 339511
Számlavezető: Magyar Államkincstár
Pénzforgalmi jelzőszám: 10025004-00332158-00000000
Telefon: 4-36- 76/507-297
Képviseli: Sebetkáné Pokilszky Katalin intézményvezető

E-mail: sebetkane.katalinctbacsplatan.hu

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Név: Hungast Vital Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye/cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
Cégjegyzékszám: 01-09-260385

Adószám: 10798274-2-44
Számlavezető bank: MKB

Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10372552-49020011
Telefon: 3-36-1-802-7330
Képviseli: Kérfalusi Attila Gyula, Komáromi Csaba ügyvezetők
E-mail: títkarsagdhungast.hu
mint szolgáltató, (a továbbiakban: Szolgáltató, együtt Felek)
között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

MDa

I.)

Előzmények

1.1.Felek megállapítják, hogy a Bács-Kiskun Megyei , Platán" Integrált Szociális
Intézmény, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) Harmadik része, XVII. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott
le. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021. május 21-én
2021/S

098-258990

szám

alatt,

a Közbeszerzési

Értesítő

számában KÉ-9223/2021 szám alatt került közzétételre.

2021.

május

25-i,

98.

1.2.A Bács-Kiskun Megyei , Platán" Integrált Szociális Intézmény, mint ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat elbírálta és eljárást lezáró döntését
2021. június 29. napján megküldte az ajánlattevőknek. A Bács-Kiskun Megyei
, Platán" Integrált Szociális Intézmény, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásban
hozott döntése szerint a közbeszerzés l. része, a Közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése - Kecskemét" esetében a nyertes ajánlattevő a Szolgáltató lett.
IK.)

A szerződés Kbt. alapján meghatározott tartalma

1.JA Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve a jelen szerződés részének tekintendő
a Szolgáltató Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a
szerződés részét, a Szolgáltató kötelezettségét képezik az alábbiak szerint:

kumulált napi étkezési díj (nettó Ft):

380 874 240 Ft;

Tálaló vagy melegítőkonyha és éttermek bérleti díja (nettó Ft/hó):

150 000 Ft/hó

Az ártartás időtartama (hó):

1hó

Az ételkészítés és a tálalás helye közötti távolság (m):

5500 m

2.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy
Szolgáltató a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
3.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Szolgáltató köteles a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé tenni. A Szolgáltató — a megismerhetővé tételre vonatkozó
kötelezettsége mellett — a szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni a
Megrendelőt

minden,

a

tulajdonosi

szerkezetében

bekövetkezett

változásról,

a

megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. A
Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban
köteles a Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt
ügyletekről.

4.) A Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ajánlatkérő a szerződést
felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerződéstől elállhat, ha: a)
feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) az ajánlattevő nem
biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés
szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai

Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az
Eurápai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés
történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
5.) A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő, mint ajánlatkérő
köteles a szerződési felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attól elállni, ha
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
6.) A Kbt.
143. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő, mint
ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon —, ha a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten
vagy közvetlenül 2576-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a nyertes
ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 2596-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
7.) A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi
adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
8.) A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette
Közbeszerzési Eljárás előkészítése során.
9.) A szerződés teljesítése során a Kbt. 139. §, illetőleg a Kbt. 142. § - ben foglalt
rendelkezések értelemszerűen irányadók.
10.) A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. A Felek nem tekintik
szerződésmódosításnak az adataikban (székhely, bankszámlaszám, egyéb a felek
közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása), illetve képviselőik,
kapcsolattartóik, teljesítésigazolók személyében bekövetkezett változást, azonban e
változásokról, azok hatályba lépésétől számított 10 napon belül a másik Felel írásban
kötelesek értesíteni.
11.) A szerződés teljesítése során részt vevő teljesítési segéd igénybevételére (a
továbbiakban:;:, alvállakozó") a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésben foglaltak az
irányadóak.
12.) A Felek a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre
vonatkozó
szabályozás
céljával összhangban,
a közbeszerzési
alapelveinek
tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kötelesek eljárni.

IMI.) A teljesítés helye és ideje
1.)
A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális
Intézmény székhelye (6000 Kecskemét, Szent László város 1.) a Fogyatékkal Elő

3

EL

9

Személyek
Etterme

"A"

Épületének

Étterme

illetve az Idősek

Otthona

"B?" Épületének

2.)
Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napjától érvényessé válik,
azzal, hogy a szolgáltatás tényleges megkezdése, a szerződés hatályba lépését
követő 36 hónap időtartamra szól. A szerződés hatályba lépésének a szolgáltatás
tényleges megkezdésének feltétele a teljesítés helyszínére, 6000 Kecskemét, Szent
László Város
1. sz. alatt található
318,91m?
alapterületű tálaló, vagy
melegítőkonyhára és éttermekre szóló jogerős működési engedély megszerzése.
IV.)

A szerződés tárgya

1.) Szolgáltató kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a tevékenységet közintézmény

területén jogszabályon alapuló idősek és fogyatékkal
feladatellátás biztosítása érdekében kell ellátnia.

élő

2.) Szolgáltató

alapján a teljesítés

kötelezettsége

a Kbt.

138.

§ (2) bekezdése

személyek

otthona
során

bevonni a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16.§ (1), (2). (5) és (6) bekezdésnek
megfelelő szakembert(eket). A szakember (ek) bevonása a Szolgáltató, mint nyertes
ajánlattevő ajánlata szerint történik.

3.) Szolgáltató a szerződés szerinti tevékenységét a jogszabályoknak, különös tekintettel

a 2003. évi LXXXII. törvény, a 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.), az 578/2020. (XII. 14.)
Korm. rendelet, a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, a 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, a
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet, a 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet, a 68/2007. (VII. 26.)
FVM-EüM-SZMM

együttes

rendelet,

a 56/1997.

(VEI.

14.) FM-IKIM-NM

együttes

rendelet, az 1997. évi CLIV. törvény, a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, a 2009. évi
LXXVI.

törvény,

a 2005. évi CLXIV.

törvény, a 210/2009.

(EX. 29.) Korm.

rendelet

vonatkozó rendelkezései, továbbá a szakmai szabályoknak megfelelően köteles ellátni
Megrendelő érdekeinek maximális védelme mellett. Szolgáltató kijelenti, hogy a
szerződés

megkötéséig

megismerte

a teljesítés

helyén

vállalja ennek maradéktalan betartását és betartatását.

hatályban

lévő

Házirendet

és

4.) Szolgáltató kijelenti, hogy a közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó érvényes
felelőssségbiztosítással rendelkezik, továbbá az Éltv. 23. § (5) bekezdése szerint a
szolgáltatás nyújtása olyan létesítményből történik, amelyet az élelmiszerláncfelügyeleti

szerv az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok

értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban

van, a felelősségbiztosítási kötvény másolatát, az engedélyt és az igazolást a
nyilvántartásba történt bejelentéséről és a minősítésről jelen Szerződés aláírásakor
bemutatja.

5.) Szolgáltató kijelenti, hogy felelősségbiztosítását, engedélyét, valamint egyéb, a jelen

szerződéshez

szükséges

jogszabályi

feltételt

figyelemmel a törvényben előírtakra. Ennek
szerződésszegésnek minősül.

a

szerződés

megsértése

hatálya

alatt

fenntartja

a Szolgáltató részéről

súlyos

6.) Megrendelő köteles a Szolgáltató által biztosítandó étkezések mennyiségének
változását, ezáltal az adott végső adagra vonatkozó módosításait naponta a következő

napra vonatkozóan 9.00 óráig leadni.
7.)

Szolgáltató

a

szállítandó

étel

adagokat

saját

főzőkonyháján

köteles

elkészíteni,
az
ehhez
szükséges
alapanyagok
beszerzése
Szolgáltató
kötelezettsége és az elkészített ételeket az alábbi időpontok szerint köteles

AU

leszállítani Megrendelő részére: REGGELI: 07.30-08.30
09.00-10.00 óráig, EBED: 11.50-13.00 óráigy UZSONNA:
HIDEG/MELEG VACSORA: 17.30-18.30 óráig.
8.) Szolgáltató dietetikusa az általa elkészített normál,

óráig, TÍZÓRAI:
15.30-16.00 óráig,

és diétás étlapokat a szállítást

megelőző aktuális hét előtti szerdáig küldi meg Megrendelő részére. Megrendelő
amennyiben módosítást kér az étlapon, azt köteles az étlap megküldését követő 2
munkanapon belül Szolgáltató felé jelezni. Minden héten hétfőn Szolgáltató köteles
megküldeni a diétás tápanyag elemzést, és az ételek kalória értékét,
9.)

Szolgáltató

köteles

biztosítani,

hogy

a

feladatellátáshoz

szükséges

iratok

a

jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre álljanak, illetve vezetésre kerüljenek.
10.) Szolgáltató tevékenysége
során a hasonló tevékenységet
szereplőktől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.
11.)

Megrendelő

a

Szolgáltatónak

utasítást

adhat,

de

ez

nem

ellátó
teheti

gazdasági
a teljesítést

terhesebbé. Amennyiben az utasítás jogszerűtlen, szakszerűtlen vagy célszerűtlen, erre a
Szolgáltató
Megrendelő

szolgáltatást.

köteles a
fenntartja,

másik
akkor

Szolgáltató

fél figyelmét felhívni. Amennyiben az
a Szolgáltató a Megrendelő kockázatára

köteles

megtagadni

az

utasítás

teljesítését,

utasítást
végzi el

ha

a
a

annak

végrehajtása jogszabály vagy
hatósági
határozat megsértéséhez
vezetne,
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Áz utasítási jogra egyebekben

vagy
a Ptk.

szabályai az irányadóak.

12.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen szerződésben foglalt

kötelezettségeit

gondoskodik

közétkeztetési

vis

szolgáltatás

biztosított legyen.
13.)

maior

helyzet

miatt

arról, hogy a Megrendelő

Szolgáltató

(pl.

elemi

kár)

teljesíteni

nem

tudja,

úgy

szolgáltatásbiztonsági érdeke ne sérülön és a

folyamatossága

a

vis

teljesítébe

bevonni

maior

helyzet

fennállás

kívánt

alatt

is

alvállalkozója:

14.) Szolgáltató kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés szerződésszerű
teljesítése a Megrendelő kiemelkedően fontos érdeke, így kötelezi magát, hogy fokozott
gondossággal jár el a teljesítés során.

15.) A teljesítésre egyebekben
iratanyaga az irányadó.

a hatályos jogszabályok

és a közbeszerzési

eljárás

V.) A szolgáltatási díj, pénzügyi — fizetési feltételek
1.) Szerződő felek a szolgáltatási díj összegét: kumulált napi étkezési díj (nettó Ft):
380 874240 Ft - Áfa azaz bruttó 483 710285 Ft összegben állapítják meg az
alábbiakra tekintettel:
1 fő normál napi étkezési díja (nettó Ft):

1 602 Ft - Áfa

1 fő diétás napi étkezési díja (nettó Ft)

1 602 Ft -— Áfa

A teljes időszakra járó nettó ellenszolgáltatás meghatározása a meghiúsulási kötbér
érvényesítése érdekében az alábbiak szerint történik: 1096 nap teljesítést alapul véve
110 főre vonatkozóan a normál napi étkezési díj nettó 1 602 Ft — azaz 1096 X a
normál napi étkezési díja nettó 1602 Ft X 110 - : nettó 193 137 120 Ft, ehhez
hozzáadva 1096 nap teljesítést alapul véve 110 főre vonatkozóan a diétás napi
étkezési díj nettó I 602 Ft — azaz 1096 X a diétás napi étkezési díja nettó 1 602 Ft X

110 - : nettó 193 137 120 Ft, azaz mindösszesen: nettó 380 874 240 Ft.

2.) A Szolgáltatási díj napi összege az V.)1.) pont szerinti vonatkozó étrend szerinti
étel egységára szorozva az adott napra vonatkozón megrendelt adagszám
mennyiséggel.
3.) A fenti összeg átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon feladatok ellátására,
melyet a közbeszerzési dokumentáció és a szerződés tartalmaz. A Szolgáltató a
szerződéses összegen felül a megvalósítás során semmilyen címen többletköltséget
nem érvényesíthet. A szolgáltatási díj változtatására csak a KSH fogyasztói inflációs
ráta mértékével egyező mértékben van lehetőség. A KSH fogyasztói inflációs ráta
mértékével történő emelése a szerződéses díjnak a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a)
pontjába tartozik, ezáltal a Kbt. 141.§ (7) bekezdése alapján nem igényel hirdetmény
közzétételt. Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésének időtartama alatt köteles a
szolgáltatási szerződés hatályba lépését követő 12 hónap -- a Szolgáltató által vállalt
további 1 hónap, összesen 13 hónap ártartás elteltét követő minden új naptári év
elején írásban jelezni Megrendelő felé, hogy az adott év január 01. napjára
visszamenőleg
érvényesíteni
kívánja-e
a KSH
fogyasztói
inílációs
ráta
(https://www.ksh.hu/stadat

files/ara/hu/ara0002.html,

— , Szolgáltatások?"

— oszlop)

mértékével történő emelést, és köteles kidolgozni az V.)1.) pont szerinti szolgáltatási
díj KSH fogyasztói inflációs ráta mértékével történő emelés pontos összegére

vonatkozó levezetést. Amennyiben adott év február 15 napjáig nem teszik közzé a
KSH fogyasztói inflációs ráta mértékét, úgy a közzétételt követő 30 napon belül kell
írásbeli jelzését megtennie Szolgáltatónak. Amennyiben ezen időpontig Szolgáltató
írásban jelzéssel nem él az emelés tekintetében úgy kell tekinteni, hogy az adott évre
nem kívánja érvényesíteni a KSH fogyasztói inflációs ráta mértékével történő
emelést.

4.) A finanszírozás formája saját költségvetésből történő utófinanszírozás. A
Szolgáltatási díj átalányár, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem
módosulhat automatikusan. A kifizetésnél az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései is alkalmazandóak. Az ajánlattétel, az
elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.
5.) Megrendelő kijelenti, hogy előleget nem fizet.
6.) Havonta 1 db számla benyújtásra van lehetőség az adott időszak alatt ellátott
tevékenység tekintetében.
7.) Az ellenszolgáltatás a Szolgáltató általi teljesítést, a Megrendelő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla
kézhezvételét követően átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a
mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek
meg kell felelnie.
9.) A Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra tekintettel a Megrendelő köteles fogadni és
feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 169311:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által c szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
10.)

Számlázási

és

számlaküldési

cím:

6

Hungast

Vital

Kft.

—

1119

Budapest,

Fehérvári út 85.
11.) Megrendelő felhívja Szolgáltató figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre,
illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
12.) A Kbt. 135.§ (11) bekezdése alapján semmis - a késedelmi kamat tekintetében a
Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az
ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.
13.) Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a Ptk. 6:155. § szerint
meghatározott és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot és
a külön törvényben meghatározott behajtási költségátalányt megfizetni.
VI.) Szerződésszegés és jogkövetkezményei, szerződést biztosító
mellékkötelezettségek
I.) Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1)
bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Szolgáltató, mint
a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője olyan okból, amelyért felelős megszegi a
szerződést.
2.) Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt — lásd IV).7.) pontban meghatározott
határidőket - követő minden késedelmesen eltelt óra (60 perc) után az írásban
megrendelt, le nem szállított étkezés nettó értékének 196-a Egy naptári napon a
késedelmi kötbér maximum 2 alkalommal (2X egy óra) történő érvényesítésére van
lehetőség, mivel az ellátás folyamatos biztosítása több késedelmet nem enged meg.
3.) Hibás teljesítés esetén Vevő a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését írja elő.
4.) Meghiúsulási kötbér: Ha a Szolgáltató felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a
teljesítés megtagadásáért, akkor a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, és ebben az esetben Szolgáltató 5 "6 (alapja: teljes időszakra
járó nettó ellenszolgáltatás) mértékű kötbért köteles fizetni.
5.) Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Pik. 6:186
meghatározottak. Megrendelő , nap" kifejezés alatt naptári napot ért.

-I87.

§-aiban

6.) Felek rögzítik, hogy a Megrendelő követelheti a Szolgáltatótól a kötbéren felül
felmerült valamennyi kárát is. Szolgáltató teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen
szerződéssel kapcsolatosan a hibás, hiányos teljesítéssel kapcsolatos károkért (ide
értve a Ptk. szerinti sérelmet is), függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy
harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a

Szolgáltató köteles az erről való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a

Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben

által teljesített összegeket megtéríteni. Nem terheli a felelősség Szolgáltatót, ha a
bekövetkezett kár kizárólag a károsult felróható magatartásából származott. Ilyennek
minősül például a zárható helyiségek, szekrények, be nem zárása, értékek felügyelet
nélkül hagyása.

W-

7.) Bármely Szerződő fél jogosult a szerződést rendkívüli felmondással azonnali
hatállyal megszüntetni, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, ilyennek
minősül
Szolgáltató oldaláról, ha: a) egy naptári hónapban legalább három alkalommal
hibásan, hiányosan teljesít; b) egy naptári hónapban két alkalomnál több esetben
fordul elő késedelmi kötbér (2X egy óra (60 perc); c) neki felróhatóan a
Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek bizonyíthatóan kárt vagy sérelmet
okoz; d) a szolgáltatás/feladat ellátásából adódó tevékenységből származó alapvető,
lényeges kötelezettségét megszegi, így többek között közegészségügyi szabályokat
jogerős hatósági határozattal megállapítottan megsérti, e) a szolgáltatási szerződés
teljes
időtartama
alatt legalább
két
alkalommal
NÉBIH
jegyzőkönyvben
megállapított minőségileg kifogásolható szolgáltatás nyújtása f) Szolgáltató ellen
jogerősen felszámolási eljárás, vagy egyéb a megszűntetésére irányuló eljárás indul
vagy végelszámolási kérelmet nyújt be; g) Szolgáltató adószámát felfüggesztik vagy
jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás biztosítására vonatkozó bármely
engedélyét bevonják, h) az alkalmassági követelményként meghatározott szakember
bevonására irányuló kötelezettségének nem tesz eleget; i) a jelen szerződésben
súlyos szerződésszegésként nevesített egyéb szerződésszegést követ el.
Megrendelő oldaláról, ha a. fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívás
ellenére (30 napos póthatáridő ellenére) sem teljesíti; b) a Szolgáltató tevékenységét
alapos indok nélkül vagy jogszerűtlenül akadályozza.
VII.) Képviselet - Ellenőrzés, felek együttmükődési kötelezettsége
1.) Megrendelő megbízottja:
Név: Sebetkáné Pokilszky Katalin; Cím: 6000 Kecskemét, Szent László város 1.;
Telefon: t36-70-466-7587;

E-mail: sebetkane.katalinrdbacsplatan.hu
Szolgáltató felelős megbízottja:
mail: szabo.csaba(ghungast.hu

Név:

Szabó

Csaba

Telefon:

--36-70-474-95-04

E-

2.) Felek úgy járnak el jelen szerződés hatálya alatt, úgy kezelik a dokumentumokat,
hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő Felek kijelentik, hogy
egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel ellentétes lenne, vagy a
másik fél érdekeit sértené. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cselekedetüknél

és tevékenységüknél a másik fél érdekeit szem előtt tartva járnak el, tartózkodva
minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár erkölcsi kárt
okozna. Szolgáltató kötelezi magát, hogy amennyiben jelen szerződésben vállalt
bármilyen kötelezettségét előre láthatóan nem, vagy csak késedelmesen tudná
teljesíteni, illetve ennek lehetősége merül fel, az erről való tudomásszerzéssel
egyidejűleg köteles erről Megrendelőt
írásban tájékoztatni. A tájékoztatás
elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
3.) Szerződő Felek a fentieken felül is kötelesek értesíteni a másik felet a
tudomásukra jutott minden értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen
szerződés céljának elérését akadályozza, vagy befolyásolja.
4.) Megrendelő és Szolgáltató egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől
számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni, kivéve,
ha jogszabály vagy jelen szerződés ennél rövidebb határidőt támaszt.
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5.)

Szerződő

feleknek

a másik

számított ötödik munkanapon

félhez

küldött

postai

küldeménye

a feladástól

kézbesítettnek tekintendő, kivéve, ha a másik fél

bizonyítani tudja a kézbesítés ettől eltérő időpontját. Ezen szabályt kell alkalmazni
akkor ís, amennyiben postai küldeményre vonatkozó tértivevény , nem kereste", vagy
, elköltözött" jelzéssel érkezett vissza.

6.) Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot
kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal és
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a
titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság
kötelezi feleket az információ 3. személy részére történő átadására.
7.) Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén
Szolgáltató köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni
vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek
megfelelő teljesítése érdekében.
8.) Mind a szerződés hatálya alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési
időtartama lejáratáig a Szolgáltatónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami
Számvevőszék, az illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szolgáltatásokhoz kapcsolódó
nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok,
bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát,
azokról
másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.
9.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelőhöz címzett jognyilatkozatokat és
értesítéseket hatályosan csak VII.)1.) pontban megjelölt személlyel (vagy az általa
meghatalmazott személlyel) közölheti, illetve részére továbbíthatja. Amennyiben
fentiekben meghatározott, Megrendelő képviseletében eljáró személy megváltozik,
erről Megrendelő haladéktalanul írásban köteles értesíteni Szolgáltatót. Megrendelő
tudomásul veszi, hogy Szolgáltatóhoz címzett jognyilatkozatokat és értesítéseket
hatályosan csak jelen pontban megjelölt személlyel közölheti, illetve részére
továbbíthatja. Amennyiben fentiekben meghatározott, Szolgáltató képviseletében
eljáró személy megváltozik, erről Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban
értesíteni Megrendelőt.
10.) Amennyiben jelen szerződés
tekintetében viták merülnek fel, úgy
kísérlik meg annak rendezését.

megkötését követően szakmai
kérdések
felek elsősorban személyes tárgyalás útján

11.) Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Áht. 41. § (6)
bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül.
12.) Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a képviselőik,
illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése
során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak) személyes
adatainak kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja a szerződés teljesítése céljából, Felek rögzítik, hogy a személyes
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adatokat csak és kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a
másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről ill. teljesítési segédjeiről.
Ezeket

az

adatokat

bizalmasan

kezelik,

és

csak

azon

munkavállalóik,

közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést,
akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az
adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé.
Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést,
ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes
adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.
13.) Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Kecskeméti
Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el.

14.)

Szerződő

Felek

megállapodnak

abban,

hogy

a kapcsolattartás

során

a

Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során a levelezést, az
írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha
ez nem lehetséges, akkor lehetőség szerint kétoldalas nyomtatással valósítsa meg.
15.) E szerződésben

LXXXII.

törvény,

nem

a 2008.

szabályozott kérdésekben

évi XLVI.

rendelet, a 152/2009. (XI. 12.) FVM

törvény,

a Ptk.

és a Kbt., a 2003.

az 578/2020.

(XII.

évi

14.) Korm.

rendelet, a 57/2010. (V. 7.) FVM

rendelet, a

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet, a 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet, a 68/2007. (VII.

26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, a 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM
együttes rendelet, az 1997. évi CLIV. törvény, a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, a
2009. évi LXXVI. törvény, a 2005. évi CLXIV. törvény, a 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet, továbbá a szakmai szabályoknak megfelelően köteles ellátni Megrendelő
érdekeinek maximális védelme mellett, valamint a hatályos magyar jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
16.) Jelen szerződés 6 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan
részét képezi az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a közbeszerzési eljárás során
feltett kérdések és adott kiegészítő tájékoztatások, továbbá a Szolgáltató, mint
nyertes
Ajánlattevő
ajánlatai
A
szerződés
a mindkét
fél
aláírásra
és
kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének cégszerű aláírása esetén
érvényes. A szerződés az aláírásnak napján lép hatályba, azzal, hogy amennyiben a
szerződő Felek nem egy időben és/vagy helyen írják alá, akkor az időben később
aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben
megegyező példányban írjá

Kelt, Kecskemét, 202

et Platán,

június 30. ÉSE

megegyezőt 6 eredeti egymással

HUNGAST Vital Kft.

(H119 Budapest, Fehérvári út 85.

Adószám: 10798274-2-44
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