
szALLiTAsI SZERZODES 


amely h~trejott egyreszr6l a 

Paszto Varos 6nkormanyzata 
Szekhely: 3060 Paszt6, Kolcsey F. ut 35. 

Tel.: (32) 460 155, 

Fax: (32) 460 318, 

kepviseli: Sisak Irnre (polgarmester), mint megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendel6; 


masreszr6l 


Le Cheque Dejeuner Etkezesi Utalvany Gyarto es Forgalmazo Kft. 
(szekhelye: 1074 Budapest, Rak6czi ut 70., 


Ad6szama: 12195213-2-42, 

Bankszamlaszama: 13100007-02145360-01333487, 

Tel.: (1) 209 3890; (1) 8864800, 

Fax: (1) 209 3893, 

kepviseli: Vas tagh Laszl6 (kiszallitasi es visszavaltasi vezet6) es Det Benedek (ertekesitesi 

igazgat6), mint szallit6 - a tovabbiakban: Szallit6, 

(a Szallit6 es a Megrendel6 a tovabbiakban egyuttesen: "Felek") kozott az alulirott helyen es 

id6ben az alabbi feltetelek szetint: 


El6zmenyek: 

A Megtendel6 - a kozbeszetzesekr6l sz6l6 2003. evi CXXIX. tv. (tovabbiakban: Kbt.) szerint 

ajanlatker6 - a jelen szetz6des megkotese erdekeben a Kbt. 251. § (2) bekezdese alapjan nemzeti 

ettelrnatatt elet6 "hirdetmeny neJ.klili egyszeru" kozbeszerzesi eljarast folytatott le. 


1. A Szetz6des targya 
A szerz6des tatgya a Szallit6 altal kibocsatott utalvanyok havonta torten6 szallitasa a jVIegtendel6 
teszete, tombbe fuzve, az alabbiak szerint 

Etelfogyaszcis es fogyasztasta kesz etel bevalcisata alkalmas etkezesi utalvany 2011. 
aptilis -2012. matcius h6napokra tekintettel, 63 fO (+/- 15 %) reszere havonta 14.000,
Ft/darab /ho ettekben. 

Az etkezesi utalvanyok 700,- Ft (vagy 300 es 400 Ft) cimletliek lehetnek. 
A tovabbiakban egyutt: "utalvanyok". 

2. Teljesltes helye es hatatideje 
2.1. Teljesites helye: Paszt6 Varos Onkormanyzata (3060 Paszt6, Kolcsey F. ut 35). 
2.2. 	 Teljesites hatatideje: 

Az utalvanyok leszallitasat havonta kell teljesiteni. 
Az utalvanyokat a 2011. IV. - 2012. III. h6napokra esedekes munkaberek 
kifizetesehez kell leszallitani. Tehat az els6 reszteljesiteste 2011. majusaban (maj. 5-ig), 
mig az utols6 teszteljesiteste 2012. aprilis h6ban (apr. 5-ig) kerlil SOt. 
Az egyes havi n~szteljesltesek soran a megrendelt - pontositott - mennyiseget minden 
h6nap 5. napjaig kellleszallitaru. 



3. A Szallita jogai es kotelezettsegei 
3.1. Az utalvanyok szallitasa a Megrendel6 altaI kert dmletekben es madon, a megjelolt 
hatarid6kre. 
3.1. Szallita vallalja, hogy az utalvanyokon feltiinteti a mindenkori torvenyes tartalrni es formai 
kovetelmenyeket, amelyek a forgalmazashoz es a felhasznalashoz szliksegesek, a mindenkor 
hatalyos Szja tv. szerint. 
3.2. Szallita vallalja, hogy a 2.2. pontban megadott szallitasi hataridore az 1. pontban 
meghacirozott mennyisegu es fajtaju utalvanyokat a Megrendelonek atadja. A rendelesi mennyiseg 
madositasanak hatarideje a szallitasi hatarid6t mag:iba foglala hanapot megel6z6 hanap 25-e. 
3.3. Szallita tudomasul veszi, hogy el6leget nem igenyelhet, es Megrendel6 el6leget nem fizet. 
3.4. Szallita szavatossagot vallal a szerz6des szerinti teljesitesert. Amennyiben Megrendel6 ugy 
iteIi meg, hogy a Szallita teljesitese nem megfelel6, es kifogasat 48 aran bellil a Szallita 
kapcsolattartajaval kozli, Szallita koteles 5 munkanapon bellil a hibat kijavitani. Amennyiben a 
hiba kijavicisa elmarad, Megrendel6 jogosult a hiba kijavitasaig a fizetest visszatartani. 
3.5. Szallita dijmentesen vallalja a nyomdai hibas utalvanyok cserejet. A cseret a visszajuttatott 
utalvanyok beerkezeset koveto 30 napon bellil Szallita vegrehajtja. 
3.6. Az utalvanyok Megrendelonek val a atadasaig az elvesztesb61, megsemmislilesb61, 
serwesbol eredo karokert a Szallitat, ezt kovet6en a Megrendel6t terheli minden anyagi felel6sseg. 
3.7. Kesedelmes teljesites eseten Szallita kt~sedelrni kotber fizetesere koteles, melynek merteke a 
szallitasi hatarid6 es a tenyleges teljesites kozott eltelt id6szak minden megkezdett napja utan a 
kesedelemmel erintett utalvanyok nevertekenek 1 %-a; hibas teljesites vagy nem teljesites eseten 
az erintett utalvanyok nevertekenek 15 %-a. 
3.7. Szallita vallalja, hogy az utalvanyok bevalcisara alkalmas bevaltahelyek szama a teljesites 
idotartama alatt nem csokken az ajanlataban becsatolt "Bevaltahelyek listaja" -ban szereplo ertek 
al:i.. 
3.8. A Szallita vallalja, hogy kizaralag olyan utalvanyokat szallit, melynek bevaltasi hatarideje 
legalabb 2012. december 31. 

4. A Megrendel6 iogai es kotelezettsegei 
4.1. Megrendel6 a szerzodes alalrasaval kijelenti, hogy a szerz6deses osszeg penzligyi fedezete 
rendelkezesre all. 
4.2. Megrendel6 vallalja, hogy a szolgaltatasi dijat havonta, a tenyleges teljesitesnek 
megfeleloen kiallitott szarnla alapjan, a szarnla kezhezvetelet61 szamitott 30 napon bellil, 
atutalassal egyenliti ki, a Kbt. 305. §-anak figyelembe vetelevel. A szarnla kiegyenlitese a 
Szallitanak kizaralag a szerz6desben megjelolt bankszamlara vala utalassal tortenhet. 
4.3. Megrendel6 vallalja, hogy az 1. pontban meghatarozott rendelesi mennyisegtol vala 
esetleges elterest a szallitasi hatarid6t magaba foglala hanapot megel6z6 hanap 25-eig kozli a 
Szallitaval. 
4.4. Megrende16 tudomasul veszi, hogy kesedelmes fizetes eseten a Szallita a mindenkori, 
jegybanki alapkamattal megegyez6 merteku kt~sedelrni kamat felszamitasara jogosult. 
4.5. Megrendelo adataiban bekovetkez6, megrendelest erinto minden valtozasral koteles a 
Szallitat 8 (nyole) napon bellil ertesiteni, ezen kotelezettsegenek elmulasztasabal ered6 karokert a 
Szallitat nem terheli felel6sseg. 
4.6. Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a megrendeles beerkezese utan kert minden madosit:is 
koltsege a Megrendel6t terheli. 
4.7. lVIegrendel6lap hibas vagy nem teljes mertekben vala kitolteseb61, valamint a Megrendel6 
fizetesi kesedelmeb6l adada kesedelemert es / vagy egyeb karokert - kiveve ha a Szallita a kart 
szandekosan okozta vagy sulyosan gondtalanul jart el - a felelosseg kizaralag a lVIegrendel6t 
terheli. 



5. A szolgaltata.s ellenerteke 
5.1. A Szallito a szerzodes targyat kepezo utalvanyok a nevertek 2,7 % +25 % afa, osszesen 
3,375 %-os dij mellett biztositja a Megrendelo reszere. A szolgaltatasi dij brutto osszeg, mely 
magaban foglalj a az utalvanyokkal kapesolatos valamennyi jarulekos koltseget, igy kiilonosen a 
esomagolas, cirolas, szallitas koltsegeit, a visszavasarlasi es kezelesi koltseget. 
5.2. Felek kijelentik, hogy a szolgaltatasi dij jelen szerzodes idotartama alatt nem modosithato. 
5.3. A szolgaltacisi c1ij tartalmazza az utalvanyok jelen szerzodes 2.1. pontjaban megjelolt 
teljesitesi helyre torteno szallitasi koltseget is. 

6. Zaro rendelkezesek 
6.1. A jelen szerzodes hatarozott ideju, a szerzodes alairasatol szamitott 12 honapig tart. A 
jelen szerzodessel a Felek kozott tortent barmilyen korabbi, a jelen szerzodessel ellentetes 
kommunikaeio, egyetertes, vag)' szerzodes hatalyat veszti; a jelen szerzodes a Felek kozotti teljes 
megallapodas. 
6.2. A szerzodest a meghacirozott idotartam lejarta elott esak a masik fel sulyos 
szerzodesszegese eseten lehet felmondani. Sulyos szerzodesszegesnek minosiil kiilonosen: 

ha a teljesites irasbeli felszolitas ellenere kesedelmes; 
ha fizetesi kesedelem eseten a dij kiegyenlitese irasbeli felszolitasra sem tortenik meg; 
ha a masik fel ellen esodeljaras indult, vagy az eljaras meginditasanak feltetelei fennallnak; 

A szerzodest barmely fel esak irasban, 60 napos hataridovel mondhatja fel. A felmondas a mar 
kiadott es kifizetett utalvanyok bevalthatosagat nem erinti. 

7. Egyek kikotesek 
7. 1. A szerzodo felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy a szerzodes fennallasa alatt 
tudomasukra juto iizleti tirkot meg a szerzodes megszunese utan is megorzik. 
7.2. A jelen szerzodeses feltetelekben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyv 
(a tovabbiakban: Ptk.) es a cirgyhoz kapesolodo egyeb jogszabalyok rendelkezesei iranyadok. 
7.3. Jogvita eseten szerzodo felek alavetik magukat a Pesti Kozponti Keruleti Birosag 
kizarolagos illetekessegenek. Az eljarasok nyelve magyar. J ogvita eseten a Magyar Kozcirsasag 
jogszabalyai az iranyado. 
7.4. Jelen szerzodes modositasa, kiegeszitese irasban, a szerzodo felek egyetertesevel, a 2003. 
evi CL'XIX. tv. es a Ptk. alapjan tortenhet. 
7.5. Megrendelo tajekoztatja a Szallitot, hogy az adozas rendjerol szolo 2003. evi XCII. torveny 
36/A § (1), (6) bekezdesei ertelmeben a havonta netto modon szamitott, 200.000 forintot 
meghalado kifizetes eseten a Megrendelo a Szallitonak a teljesitesert abban az esetben fizethet 
ide nem ertve az altalanos forgalmi adot - ha a Szallito a kifizetes idopontjat megelozoen 
bemutat, atad vagy megkiild egy 30 napnal nem regebbi nemlegesnek minosiilo egyiittes 
adoigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami adohatosagnal es a vamhatosagnal nyilvantartott 
koztartozasa nines, vagy igazolja, hogy a kifizet(~s idopontjaban szerepel az APEH altai 
nyilvantartott "koztartozasmentes adozoi adatbazisban". 
7.6. Megrendelo fenntartja joga t ana, hogy amennyiben a szerzodeskotes idopontjaban hacilyos 
jogszabalyok az utalvanyok bevaltasara vagy ado- es jarulekvonzacira vonatkozoan kedvezotleniil 
valtoznak, akkor a szerzodest - a 6.2. pontjatol elteroen - 30 napos hataridovel felmondhatja, 
vagy a megrendelesek soran az 1. pontban rogzitett mennyisegtol jelentosen elter. 



8. Szerz6des melleklete 
Jelen szerz6des 1. szamu elvalaszthatatlan mellekletet kepezi a Paszton talalhato elfogadohelyek 
listaja. 

Felek a jelen szerz6dest - amely kesziilt negy egymassal szo szerint megegyez6 peldanyban - mint 
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag es sajat kezuleg, iIletve cegszeruen alairtak. 

Paszto, 2011. majus 12. 
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Vastagh Laszlo es Der Benedek 

kiszallitasi es visszavaltasi vezet6 es 


ertekesitesi igazgato 




1. SZ. melleklet 

ELFOGADOHELYI LlSTA 

Srsz Boltnev ISZ Varos Kozterulet megnevezese Kozterulet tipusa Hazszam 

1 25.sz. ABC 3060 Paszt6 Nagymeza ut 8. 

2 3.sz. Diszkont 3060 Paszt6 Cserhat lak6telep 2 

3 Bence Etterem 3060 Paszt6 Fa utca 92. 

4 Burgers 66 3060 Paszt6 Fa ut 66. 

5 Czavi Plussz Husbolt 3060 Paszt6 Fa ut 83. 

6 Elelmiszer 3060 Paszt6 Kalcsey Ferenc utca 4. 

7 Gyros BLife 3060 Paszt6 Fa ut 46. 

8 Husbolt Falatoz6 3060 Paszt6 Muzeum t er 8. 

9 Margit K6rhaz etkezdeje 3060 Paszt6 Semmelweis ut 15-17. 

10 Minasegi Husbolt 3060 Paszt6 Fa ut 69. 

11 Non-stop bLife 3060 Paszt6 Fa ut 68. 

12 Ozon Etelbar es Pizzeria 3060 Paszt6 Deak Ferenc ut 3. 

13 Pizza Karavan 3060 Pa szt6 Fa ut 154. 

14 Rabl6 etterem 3060 Paszt6 Fa ut 60. 

15 Royal BLife 3060 Paszt6 Fa ut 54. 

16 Zsigmond Etterem es Kavehaz 3060 Pa szt6 Nagymezo utca 4. 

17 Norbi Update Etelfutar 3069 Paszt6 www.norbiupdate .hu 

18 Teletal 3078 Paszt6 www.teleta l. hu 


