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JAVASLAT 
 

Étkezési jegy beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás  
ajánlattételi felhívására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a Képviselő-testület 2010. október 22-i ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Előterjesztést előkészítette: SALDO Zrt. 
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 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
℡ (06-32) *460-753 ; *460-155/113  
 FAX: (06-32) 460-918 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közbeszerzési Tervnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal étkezési jegy beszerzésére 
közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor. A SALDO Zrt. elkészítette a hirdetmény nélküli 
egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását és megjelölte az ajánlattételre felkérni kívánt 
szervezeteket. Ezek a következők: 
 

- Cheque Dejeuner Kft. 
- Sodexho Pass Hungária Kft. 
- Edenred Kft. (korábbi Accor Services Kft.)  
 

Javasolom a Képviselő-testületnek az ajánlattételi felhívás elfogadását.  
 
A közbeszerzési eljárást a SALDO Zrt. bonyolítja le. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat melléklete szerint elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal étkezési jegy beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást és 
szerződés-tervezetet. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester, SALDO Zrt. 
 
 
 
Pásztó, 2010. október 20. 
 
 
 
 
        Sisák Imre 
                  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 



 
HIRDETMÉNY NÉLKÜL EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

  
   

  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Pásztó Város Önkormányzata  

Postai cím: 
Kölcsey Ferenc út 35.  

Város/Község  
Pásztó  

Postai irányítószám: 
3060  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Sisák Imre polgármester  

 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.paszto.hu 
  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  [  ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  

        

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Meleg étkezési utalványok 12 hónapra  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
  

b) [x] Árubeszerzés  

[x] Adásvétel 

A teljesítés helye  

3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.  



II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Szállítási szerződés meleg étkezési utalványok beszerzésére, 12 hónapra (árubeszerzés)  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet    
Fő tárgy 22420000-0     

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel  
igen [ ] nem [x]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? 

igen [ ] nem [x]  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Meleg étkezési utalványok, 63 fő részére havonta 18.000 Ft értékben, egyenként 30x600 Ft-os 
címletekben.  

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)  
igen [x ] nem [  ]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

A II.2.1. pontban szereplő teljes mennyiség vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek 
lehívása egyrészt függ a mindenkori dolgozói létszámtól, másrészt az esetlegesen megváltozó 
adójogszabályoktól. 

 
 

   

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 

Az időtartam hónap(ok)ban: 12 
  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Szerződésben teljesítési biztosíték kerül kikötésre a hibás vagy késedelmes szállítás, illetve a 
szállítás elmaradása esetére, mely a Kbt. 53/A. § (6) a) pontja szerinti formákon kívül kötbér 
kikötésével is teljesíthető. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti (illetve a hibás 
teljesítéssel érintett) utalványok névértékének 5 %-a. 



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
A szállítások ellenértékének kiegyenlítése az ajánlatkérő által az elfogadott teljesítést 
követően, a benyújtott számla alapján átutalással történik, a Kbt. 305. §-a szerint. Az 
ajánlatkérő előleget nem fizet. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, 
de közös ajánlattétel esetén közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalni  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
   

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 60. § 
(1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a 61. 
§ (1) d) pontja fennáll. 
Nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel 
szemben a 61. § (1) a-c) pontjai fennállnak. 
Eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, a 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozó, és az 
erőforrást nyújtó szervezet, ha a 62. § (1) bekezdés velük szemben fennáll. 
Kizáró okokra az ajánlattevőnek, a 10 % feletti alvállalkozónak és erőforrást nyújtó 
szervezetnek a 249. § (3) bekezdés alapján nyilatkoznia kell.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Mellékelni kell az ajánlattevő, illetve a 10 
% feletti alvállalkozó 2007-2009. évek 
teljes forgalmáról és ugyanezen 
időszakban az étkezési utalványok 
értékesítéséből származó forgalmáról 
szóló nyilatkozatát.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi 
szempontból alkalmatlannak minősül az olyan 
ajánlattevő, és 10% feletti alvállalkozója, akinek 
a 2007-2009. időszakban elért teljes forgalma 
évente nem éri el a nettó 30 millió Ft–t, valamint 
az étkezési utalványok értékesítéséből származó 
forgalma évente nem éri el a nettó 15 millió Ft–t  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Mellékelni kell az ajánlattevő, illetve a 10 
% feletti alvállalkozó részéről 
a) 2008-2010. időszakban étkezési 
utalványok szállítására vonatkozó 
legjelentősebb referenciák bemutatását, 
megadva a szállított utalványok típusát, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

A szerződés teljesítésére műszaki-szakmai 
szempontból alkalmatlan minősül az olyan 
ajánlattevő, illetve a 10% feletti alvállalkozója, 
a) aki a 2008-2010. időszakban nem rendelkezik 
legalább 3 db, egyenként legalább nettó 10 M Ft 
értékű, készétel beváltására alkalmas étkezési 
utalványok szállítására vonatkozó referenciával; 



teljesítés idejét, a szerződést kötő fél nevét 
és elérhetőségét, valamint az 
ellenszolgáltatás összegét /vagy a korábbi 
szállítás mennyiségére utaló más adatot/, 
(nyilatkozatban), valamint a 68. § (1) 
bekezdése szerinti referencia-igazolásokat 
(egyszerű másolatban); 
b) az ajánlat tárgyát képező utalványok 
mintapéldányát (vagy színes képet 
tartalmazó bemutatását).  

b) amely által ajánlott utalványokon nem 
található az alább felsorolt, hamisítás elleni 
biztonsági elemek közül legalább három: 
speciális papír; vízjel; biztonsági szál; 
fluorescens jelzőrost; mikroírás; rejtett kép; 
illeszkedő vagy átnéző jel; hologram; kinegram; 
egyedi azonosításra alkalmas számjegykód vagy 
vonalkód.  

III.2.4) Fenntartott szerződések  

igen [ ] nem [x]  

  
  

  
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
   

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
    

IV.2.1) Bírálati szempontok 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] 

 

  Részszempont Súlyszám
1. Meleg étkezési utalványok ellenértéke, kiszállítással (a névérték százalékában) 80 

2. Beváltóhelyek száma Pásztón, (melegélelem beváltására alkalmas 
utalványokhoz) 20 

 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa:  
1-10  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az előző pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: 



arányosítás  

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [x] nem [ ]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 
- Az Ajánlatkérő a Marketline elektronikus árlejtési rendszert alkalmazza 
(www.marketline.hu). 
- Az elektronikus árlejtés időtartama: 2010. november 15 , 10:00-tól  14:00-ig 
- Rendszer megismerésére biztosított időszak: 2010. november 11., 10:00-tól  2010. november 
12 , 16:00-ig 
- A rendszer használatához szükséges meghívót az Ajánlatkérő a kipróbálási időszak előtt 
elektronikusan küldi meg valamennyi ajánlattevő számára (a Felolvasólapon megadott e-mail 
címre). Ezt követően a rendszer által generált jelszóval lehetséges a belépés. 
- A rendszer használatához felhasználói kézikönyv tölthető le a belépést követően, a 
„Dokumentumok letöltése” menüpontban. 
- Az árlejtés során a legkisebb licit mértéke: 0,1 % (az 1. ajánlati elem esetén). A licit ezen 
értékekkel, vagy ezek többszörösével lehetséges. Az árlejtésbe kizárólag az 1. ajánlati elem 
kerül bevonásra. 

- A licit során 1 alkalommal automatikus hosszabbításra lesz lehetőség (amennyiben az 
árlejtés időtartamának vége előtt 5 perccel olyan ajánlat érkezik, mely bármely rész esetén 
megváltoztatja az első helyen lévő ajánlattevő személyét, akkor az árlejtés automatikusan 
(azonnal) 15 perccel meghosszabbodik. 

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

  
 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/11/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

20.000 Ft + áfa, az „A” mellékletben megjelölt lebonyolítónak (Saldo Zrt.) átutalással (a 
10900011-00000002-20310172 számlaszámra) „Közbeszerzési dokumentáció: Pásztó - 
Utalvány 2010.” közlemény feltüntetésével). 
Dokumentáció az ellenérték megfizetését követően a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon 
történő regisztráció (valamint az eljárásra való feliratkozás) és a befizetés igazolása után 
elektronikusan letölthető. A dokumentáció hivatalos változata a fenti weboldalon érhető el. A 
dokumentáció személyes átvételére nincs lehetőség.  



IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/11/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 90 nap 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2010/11/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 

Helyszín : Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4., 201. helyiség.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
 

V.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 
2010.11.16., 14:00  

V.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
2010.11.26.  

V.3) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 

igen [x] nem [ ]  

V.4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:  
Dokumentáció az ellenérték megfizetését követően a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon 
történő regisztráció (valamint az eljárásra való feliratkozás) és a befizetés igazolása után 
elektronikusan letölthető. A dokumentáció hivatalos változata a fenti weboldalon érhető el. A 
dokumentáció személyes átvételére nincs lehetőség. Probléma esetén technikai segítségnyújtás 
az 1/237-9817-es telefonszámon. 

V.5) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

1. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, valamint erőforrás-
szervezet (az ajánlattételi határidőtől visszafelé számítva) 60 napnál nem régebbi cégkivonatát 
(eredeti vagy másolati példányban), valamint az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát 
(eredeti vagy másolati példányban). 
2. Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 
3. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 
A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben – folyamatosan bővülve a kérdezéseknek 
megfelelően - elérhetők térítésmentesen a www.kozbeszerzes.patt.hu internetcímen. 
4. Az ajánlatokat és a dokumentációban meghatározott mellékleteket 1 eredeti és 1 (az 
eredetivel mindenben megegyező) másolati garnitúrában, személyesen vagy ajánlott 



levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban, a 70/A. § (1) bekezdése szerinti formai 
követelményeknek megfelelve kell benyújtani a Lebonyolító címére (Saldo Zrt., 1135 
Budapest, Mór u. 2-4., 209. szoba, Murvai László nevére címezve. A borítékra rá kell írni: 
„Pásztó-Közbeszerzés 2010. Étkezési utalvány. Határidő előtt nem bontható fel”. 
5. Ajánlattevőnek, valamint 10 % feletti alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő részére 
erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2). bekezdésében, valamint a 71.§ 
(1). bek. a) és b) és c) pontjára, valamint a (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 
6. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint 
biztosítja. 
7. Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetőleg 
bevonni kívánt erőforrás-szervezeteit. 
8. Az ajánlathoz csatolni kell – papíron vagy elektronikus formában – a készételek beváltására 
alkalmas étkezési utalványok pásztói elfogadóhelyeinek tételes felsorolását (névvel, címmel), 
és a Felolvasólapon megadni ezek összesített számát. 
9. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy az esetlegesen fel nem használt utalványokat – azok 
felhasználási határidejét követő 60 napon belül – az ajánlatkérőtől az ajánlat szerinti értékben 
visszavásárolja. 
10.  Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az utalványokat érintő adó-jogszabályok jelentős 
változása esetén eláll a szerződéstől. Továbbá ezen jogszabály-változásokat előre nem látható 
rendkívüli oknak tekinti, mely megalapozza megkötött szerződés esetleges módosítását, vagy 
a vételi opció lehívásától történő elállást. 

  
  

  
A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 
SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
Saldo Zrt.  

Postai cím: 
Mór u. 2-4.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1135  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Murvai László, Csikós Péter 

Telefon: 
1/2379817  

E-mail: 
euteam@saldo.hu  

Fax: 
1/2379813  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu  
  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  



Hivatalos név: 
Saldo Zrt.  

Postai cím: 
-  

Város/Község  
-  

Postai irányítószám: 
-  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Murvai László, Csikós Péter  

Telefon: 
-  

E-mail: 
-  

Fax: 
-  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu  
  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
Saldo Zrt.  

Postai cím: 
Mór u. 2-4.  

Város/Község  
Budapest  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Murvai László 

 

 
 
  
E FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2010/10/18 (év/hó/nap) 
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Szerződéstervezet 
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a  
Pásztó Város Önkormányzata 
Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. 
Tel.: …………………….,  
Fax: …………………….,  
képviseli: ……………………….(………………….), mint megrendelő - a továbbiakban: 
Megrendelő; 
 
másrészről  
……………………………………………………….. 
(székhelye: …………………………………………., 
Adószáma: …………………………………………,  
Bankszámlaszáma: ………………………………..,  
Tel.: ……………………….,  
Fax: ……………………….,  
képviseli: …………………………… (………………….), mint szállító - a továbbiakban: 
Szállító,  
(a Szállító és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
Előzmények: 
A Megrendelő – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) 
szerint ajánlatkérő – a jelen szerződés megkötése érdekében a Kbt. 251. § (2) 
bekezdése alapján nemzeti értékhatárt elérő „hirdetmény nélkül induló egyszerű” 
közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás megindításának – azaz a felhívás 
megküldésének – napja: 2010. október … 
 
1. A Szerződés tárgya 
A szerződés tárgya a Szállító által kibocsátott utalványok havonta történő szállítása a 
Megrendelő részére, tömbbe fűzve, az alábbiak szerint 

- Meleg élelem beváltására alkalmas étkezési utalvány 2010. december -2011. 
november hónapokra, 63 fő részére havonta 18.000,- Ft/darab/hó értékben 
meleg étkezési utalvány.. 

Az étkezési utalványok 600,- Ft címletűek lehetnek. 
A továbbiakban együtt: „utalványok”. 
 
Az utalványok rendelési mennyiségében éves szinten +/- 10 %-os arány-eltolódás 
lehetséges. Továbbá a teljes mennyiség vételi opcióként került meghatározásra. A 
vételi opció lehívását befolyásoló körülménynek számít az Ajánlatkérő dolgozói 
létszámának jelentős csökkenése, illetve az étkezési utalványok juttatásának vagy 
felhasználásának szabályait tartalmazó jogszabályok megváltozása. 
 



2 / 4 oldal 

2. Teljesítés helye és határideje 
2.1. Teljesítés helye: Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey F. út 
35). 
2.2. Teljesítés határideje: 

Az utalványok leszállítását havonta kell teljesíteni. 
Az utalványokat a 2010. XI. – 2011. X. hónapokra esedékes munkabérek 
kifizetéséhez kell leszállítani. Tehát az első részteljesítésre 2010. 
decemberében (dec. 5-ig), míg az utolsó részteljesítésre 2011. november 
hóban (nov. 5-ig) kerül sor. 
Az egyes havi részteljesítések során a megrendelt – pontosított – 
mennyiséget minden hónap 5. napjáig kell leszállítani.  

 
3. A Szállító jogai és kötelezettségei 
3.1. Az utalványok szállítása a Megrendelő által kért címletekben és módon, a 
megjelölt határidőkre. 
3.1. Szállító vállalja, hogy az utalványokon feltünteti a mindenkori törvényes 
tartalmi és formai követelményeket, amelyek a forgalmazáshoz és a felhasználáshoz 
szükségesek, a mindenkor hatályos Szja tv. szerint. 
3.2. Szállító vállalja, hogy a 2.2. pontban megadott szállítási határidőre az 1. 
pontban meghatározott mennyiségű és fajtájú utalványokat a Megrendelőnek átadja. 
A rendelési mennyiség módosításának határideje a szállítási határidőt magába 
foglaló hónapot megelőző hónap 25-e. 
3.3. Szállító tudomásul veszi, hogy előleget nem igényelhet, és Megrendelő 
előleget nem fizet. 
3.4. Szállító szavatosságot vállal a szerződés szerinti teljesítésért. Amennyiben 
Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Szállító teljesítése nem megfelelő, és kifogását 48 
órán belül a Szállító kapcsolattartójával közli, Szállító köteles 5 munkanapon belül a 
hibát kijavítani. Amennyiben a hiba kijavítása elmarad, Megrendelő jogosult a hiba 
kijavításáig a fizetést visszatartani. 
3.5. Szállító díjmentesen vállalja a nyomdai hibás utalványok cseréjét. A cserét a 
visszajuttatott utalványok beérkezését követő 30 napon belül Szállító végrehajtja. 
3.6. Az utalványok Megrendelőnek való átadásáig az elvesztésből, 
megsemmisülésből, sérülésből eredő károkért a Szállítót, ezt követően a 
Megrendelőt terheli minden anyagi felelősség. 
3.7. Késedelmes teljesítés esetén Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles, 
melynek mértéke a szállítási határidő és a tényleges teljesítés között eltelt időszak 
minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett utalványok névértékének 1 
%-a; hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén az érintett utalványok névértékének 
15 %-a. 
3.7. Szállító vállalja, hogy az utalványok beváltására alkalmas beváltóhelyek 
száma a teljesítés időtartama alatt nem csökken az ajánlatában becsatolt 
"Beváltóhelyek listája”-ban szereplő érték alá. 
3.8. A Szállító vállalja, hogy 2011. július 1-e után kizárólag olyan utalványokat 
szállít, melynek beváltási határideje legalább 2012. december 31. A 2011. június 31-
e előtti szállítás során elfogadható az olyan utalvány is, melynek felhasználási 
határideje 2011. december 31. 
 
4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 
4.1. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg 
pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 
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4.2. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatási díjat havonta, a tényleges 
teljesítésnek megfelelően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A számla kiegyenlítése a 
Szállítónak kizárólag a szerződésben megjelölt bankszámlára való utalással 
történhet. 
4.3. Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott rendelési 
mennyiségtől való esetleges eltérést a szállítási határidőt magába foglaló hónapot 
megelőző hónap 25-éig közli a Szállítóval. 
4.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szállító a 
mindenkori, jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat 
felszámítására jogosult.  
4.5. Megrendelő adataiban bekövetkező, megrendelést érintő minden változásról 
köteles a Szállítót 8 (nyolc) napon belül értesíteni, ezen kötelezettségének 
elmulasztásából eredő károkért a Szállítót nem terheli felelősség. 
4.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés beérkezése után kért 
minden módosítás költsége a Megrendelőt terheli. 
4.7. Megrendelőlap hibás vagy nem teljes mértékben való kitöltéséből, valamint a 
Megrendelő fizetési késedelméből adódó késedelemért és/vagy egyéb károkért – 
kivéve ha a Szállító a kárt szándékosan okozta vagy súlyosan gondtalanul járt el – a 
felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. 
4.8. Megrendelő a teljes szerződéses mennyiséget vételi opcióként határozza 
meg. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az étkezési utalványok juttatását és/vagy 
felhasználását érintő adó-jogszabályok jelentős változása esetén eláll a 
szerződéstől. Továbbá Felek ezen jogszabály-változásokat előre nem látható 
rendkívüli oknak tekintik, mely megalapozza megkötött szerződés esetleges 
módosítását, vagy a vételi opció lehívásától történő elállást 
 
5. A szolgáltatás ellenértéke 
5.1. A Szállító a szerződés tárgyát képező utalványok a névérték …… % +25 % 
áfa, összesen ……….. %-os díj mellett biztosítja a Megrendelő részére. A 
szolgáltatási díj bruttó összeg, mely magában foglalja az utalványokkal kapcsolatos 
valamennyi járulékos költséget, így különösen a csomagolás, tárolás, szállítás 
költségeit, a visszavásárlási és kezelési költséget.  
5.2. Felek kijelentik, hogy a szolgáltatási díj jelen szerződés időtartama alatt nem 
módosítható.  
5.3. A szolgáltatási díj tartalmazza az utalványok jelen szerződés 2.1. pontjában 
megjelölt teljesítési helyre történő szállítási költségét is. 
 
6. Záró rendelkezések 
6.1. A jelen szerződés határozott idejű, a szerződés aláírásától számított 12 
hónapig tart. A jelen szerződéssel a Felek között történt bármilyen korábbi, a jelen 
szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, vagy szerződés hatályát veszti; a 
jelen szerződés a Felek közötti teljes megállapodás.  
6.2. A szerződést a meghatározott időtartam lejárta előtt csak a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén lehet felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen: 
- ha a teljesítés írásbeli felszólítás ellenére késedelmes; 
- ha fizetési késedelem esetén a díj kiegyenlítése írásbeli felszólításra sem 

történik meg; 
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- ha a másik fél ellen csődeljárás indult, vagy az eljárás megindításának 
feltételei fennállnak; 

A szerződést bármely fél csak írásban, 60 napos határidővel mondhatja fel. A 
felmondás a már kiadott és kifizetett utalványok beválthatóságát nem érinti. 

 
7. Egyék kikötések 
7.1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés fennállása 
alatt tudomásukra jutó üzleti titkot még a szerződés megszűnése után is megőrzik.  
7.2. A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 
rendelkezései irányadók.  
7.3. Jogvita esetén szerződő felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagos illetékességének. Az eljárások nyelve magyar. Jogvita esetén a 
Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadó. 
7.4. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek 
egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet. 
7.5. Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A § (1), (6) bekezdései értelmében a havonta nettó módon 
számított, 200.000 forintot meghaladó kifizetés esetén a Megrendelő a Szállítónak a 
teljesítésért abban az esetben fizethet – ide nem értve az általános forgalmi adót – 
ha a Szállító a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, 
hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, 
vagy igazolja, hogy a kifizetés időpontjában szerepel az APEH által nyilvántartott 
„köztartozásmentes adózói adatbázisban”. 
7.6. Megrendelő fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a szerződéskötés 
időpontjában hatályos jogszabályok az utalványok beváltására vagy adó- és 
járulékvonzatára vonatkozóan kedvezőtlenül változnak, akkor a szerződést – a 6.2. 
pontjától eltérően – 30 napos határidővel felmondhatja, vagy a megrendelések során 
az 1. pontban rögzített mennyiségtől jelentősen eltér. 
 
8. Szerződés melléklete 
Jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi a Pásztón található 
elfogadóhelyek listája. 
 
Felek a jelen szerződést – amely készült négy egymással szó szerint megegyező 
példányban - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját 
kezűleg, illetve cégszerűen aláírták. 
 
 
Pásztó, 2010. ………………... 
 
 

  
Pásztó Város Önkormányzata 

megrendelő 
…………………………………. 

szállító 
képviseletében képviseletében 

Sisák Imre ………………………. 
polgármester  

 


