ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.
képviseletében: Lelesz György hivatalvezető) mint vevő (a továbbiakban: Vevő), és a
Sodexo Pass Hungária Kft. adószám: 10849844-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-264533
képviseletében: Bessenyey Bálint) mint eladó (a továbbiakban: Eladó) között a mai napon az
alábbi tartalommal:

1. A teljesítés tárgya
Eladó vállalja, hogy a Vevő által megvásárlásra kerülő, a jelen szerződésben részletezett
meleg étkezési utalványokat valamint iskolakezdési utalványokat Vevő részére leszállítja és
átadja, valamint az azzal kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítja.

1.1. Az utalványok leszállításának helyszíne:
Debreceni Közterület Felügyelet székhelye, 4026 Debrecen, Bem tér 14., gazdasági
osztályvezető irodája. Az átvétel a Gazdasági Osztályvezető vagy az általa kijelölt
munkatársának jelenlétében történik.

1.2. A meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalványok névértéke:
A Vevő a Gazdasági Osztályvezető által előre elkészített havonkénti főösszesítő alapján
1000.- és 200.- Ft-os névértékű címletek alapján, hatezer forintos egységcsomagokban rendeli
meg az utalványokat. A Vevő a havonta szállítani kért pontos mennyiségeket legkésőbb a
szállítás esedékességét megelőző 3. napig faxon és/vagy postai úton beérkező
megrendelőlapon adja meg.
Az utalványok szállítási határideje: minden hónap legkésőbb 10. napjáig.

Az utalványok átvétele sorszámtól-sorszámig és címletenként, névértékenként (1000Ft-os,
200Ft-os) történik. (Az átvételt követően a Gazdasági Osztályvezető feladata az utalványok
szétválogatása és átadása.)
2. A teljesítés ideje
Felek a meleg étkeztetés és az iskolakezdés igénybevételére jogosító utalványok havonkénti
ütemezett szállításában állapodnak meg úgy, hogy annak 2010. június 2. – 2010. december
31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

3. Az Eladó kötelezettségei
Az Eladó köteles a 2010. évi meleg étkezés valamint iskolakezdés igénybevételére jogosító
utalványok átadására, a megadott helyszínre történő szállításra a Vevő által elkészített
havonkénti összesítő alapján, névérték szerinti bontásban, sorszámtól-sorszámig történő
nyilvántartás alapján valamint az azzal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása.
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A Megrendelő elvárásai és feltételei:
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69. §-ának (11)
bekezdése, illetve 70. § (2) bekezdésének b) pontja alapján természetbeni juttatásként meleg
étkeztetésre vonatkozó utalványok biztosítása a Debreceni Közterület Felügyelet valamennyi
munkatársa számára
- az utalványoknak az ajánlatban megjelölésre kerülő kereskedelmi, illetve vendéglátó ipari
egységekben
2010.
december
31.
napjáig
beválthatónak
kell
lenniük
- az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj, jutalék a
nyertes ajánlatevőként szerződő felet terheli.
4. Szabványok, követelmények
Eladó kijelenti, hogy a meleg étkeztetés és az igénybevételére jogosító utalványok
megfelelnek a biztonsági követelményeknek, valamint a közbeszerzési eljárás szerinti
dokumentáció és ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek.
5. Általános felelősség
Eladó a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően, a tőle elvárható gondossággal jár el a
szállítást illetően. Eladó teljes felelősséget vállal a jelen szerződés keretében átadásra kerülő
meleg étkeztetés és iskolakezdés igénybevételére jogosító utalványok megfelelőségéért,
alkalmasságáért, és biztonságáért.

6. Teljesítés, átadás-átvételi eljárás
a.) Eladó kötelezettséget vállal a jelen szerződés szerinti határidőben történő teljesítésre.
b.) Az átadás-átvételi eljárás során, az Eladó megbízott képviselőjének jelenlétében a teljesítés
helyére leszállított utalványok átvételét a Vevő részéről a Gazdasági Osztályvezető, valamint
az egy általa kijelölt dolgozója bonyolítja le, és megfelelőség esetén együttesen írásban
igazolják az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását. Az Átadás-átvételi eljárásról a Felek
átvételi elismervényt állítanak ki 2 példányban, melyből egy példány a Vevőé és egy példány
az Eladóé. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a megrendelt mennyiséghez, illetve a
megrendelt címlethez képest eltérést tapasztalnak, arról a helyszínen jegyzőkönyvet vesznek
fel a felek képviselői. Eltérés esetén a jegyzőkönyv alapján egyeztetnek a felek a további
teendőkről.
7. Számlázás, fizetési feltételek
A Vevő előleget nem fizet. Eladó a sikeres átadás-átvételi eljárást követően, az átvételi
elismervény birtokában jogosult a számla benyújtására. A számlát az Eladó (havonta) 2
példányban a Vevő részére megküldi, mellékelve a teljesítést igazoló átadás-átvételi
elismervény másolatát. Az Eladó által kiállított számla teljesítés igazolására a Gazdasági
Osztályvezető és kijelölt dolgozója jogosult. A teljesítés elfogadásának az időpontja egyben a
kárveszély átszállásának az időpontja. A teljesítés elfogadása nem jelenti Eladó
szerződésszegése esetén a Vevőt megillető igényérvényesítés lehetőségének elvesztését. A
Vevő a számlát átutalással egyenlíti ki, a teljesítés időpontjától számított 30 napon belül, az
Eladó 13700016-03519019-00000000 (ING Bank) számú bankszámlájára. Alkalmazandó az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. 36/A §-a.
8. Ellenérték összege
A meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalványok névértéke éves szinten 8.900.000 Ft +
30%, mely összegből 8780db + 30%/1000.-Ft, 600 db + 30 %/200.-Ft névértékű utalvány,
iskolakezdés igénybevételére jogosító utalványok névértéke éves szinten esetén 120.000 Ft +
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30 %, mely összegből 100 db + 30%/1000.-Ft, 100 db + 30 %/200.-Ft névértékű utalvány. Az
utalványokat Eladó az utalványok névértékének 0%-a + ÁFA szolgáltatási díjért biztosítja.
9. Késedelmes teljesítés
Ha az Eladó jelen szerződés keretében nem szállítja le és adja át az összes meleg étkeztetés
igénybevételére jogosító utalványt, a jelen szerződésben előírt határidőn belül a Vevő napi
100.000.- Ft kötbér igénylésére jogosult.
A Vevő késedelmes fizetése esetén, az Eladó jogosult késedelemi kamatot követelni,
amelynek mértéke a Ptk. 301.§ szerint megállapított késedelemi kamat, számítási alapja pedig
a késedelemmel érintett részlet.

10. A szerződés megszüntetése
A szerződés határozott ideig hatályos, ezért a szerződő felek a rendes felmondás jogát
kizárják.
A felek rendkívüli felmondásra jogosultak a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal, a
másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén különösen, ha az Eladó teljesítési
kötelezettségének 15 napon belül, felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy ha a Vevő a jelen
szerződésben megállapított fizetési határidőt önhibájából elmulasztja, és az Eladó írásbeli
felszólításának kézhezvételétől számított 15 banki munkanapon belül sem fizeti meg az
Eladót jogosan megillető díjat.

11. Együttműködés, jogviták rendezése
11.1. Kapcsolattartás
A jelen szerződéssel kapcsolatban a Felek között folytatott összes egyeztetésnek, valamint
bármelyik Fél által küldött értesítésnek írásban kell történnie.
11.2. A Felek képviselői:
Az Eladó képviselője a szerződés teljesítése során:
Név: Szilágyi Imre
Tel.: 1/434-5850, 20/521-5639
Fax.: 1/434-5818
A Vevő képviselője a szerződés teljesítése során (szerződést módosító jogosultság nélkül):
Név: Tóth Gyuláné
Tel.: 06-30-470-3563
Fax.: 52/502-538
Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatban köztük felmerülő bármiféle nézeteltérést,
vagy vitát megpróbálják békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezni.
Amennyiben a fent említett tárgyalások megkezdését követő 30 napon belül a Felek nem
tudnának békés úton egyezségre jutni a jelen Szerződéssel kapcsolatban köztük felmerült vitát
illetően, úgy a felmerült vita eldöntésére értékhatártól függően a Debreceni Városi Bíróság
vagy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. az irányadó.

12. Egyéb rendelkezések
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet beváltóhelyek listája
2. számú melléklet műszaki leírás
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13. Záró rendelkezések
Jelen szerződés csak a Kbt. szerint meghatározott esetekben, és csak írásban módosítható.
Jelen szerződést a felek, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Kelt: Debrecen, 2010. június 2.

……………………..
Vevő

…………………..
Bessenyey Bálint
ügyvezető igazgató
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