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Megállapodás'

amely az alulirott helyen és időben jött létre az 1. pontban meghatározott felek közöÍt az
alábbi feltételek szerint:

AzSzá|litő neve: ACCOR SERVICES

székhelye: 1075-Budapest, Kéthly Anna u' 1

képviseioje,Pi'.Í*+.x,,9:tí:(.:a.y.a'....V.trí'.v]r.T?_.:ilsi.....[=f :tvr3
A Megrendelő neve: Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal

székhelye: 63OO-Kalocsa, Szent István király út 35
képviselője: Dr. Bálint Jőzsef jegyző

l. A felek megállapodnak, hogy a megrendelő részére a KÉ-3s60l20IO. számil
közbeszerzési eljárás alapján a száIlitőtől megrendel 16.500.000,- Ft értékben meleg
étkezési utalványt -amely összeg tartaImazza mind aZ utalványok, mind pedig
valamennyi egyéb költséget - a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározotak
szerinti címletekben és ütemezésbe.

2. A megrendelő jogosult a fenti mennyiségtől _ SoÁ-kal kevesebb mennyiségri
utalványt vásárolni'

3. A szál'litő vá|lalja, hogy a megrendelő részére Kalocsa Város Polgarmesteri
Hivatalához szá|Litja a jelen megállapodás 2. pontjában meghaÍátrozott mennyiségű
meleg étkezési utalványt, jelen szerződés l.számú melléklete szerinti ütemezéssel és
címletekben.

4. A felek a megrendeléseiket, nyilatkozataikat' egyéb értesítéseiket postai úton ' 
faxon,

elektronikus úton Vagy Személyesen juttatják el egymáshoz. A megrendelő köteles az
utalványokat darabszám, címlet megjelölésével az átvétel időpontjának feltüntetésével,
legkésőbb a szállitási határidő előtt 6 munkanappal megrendelni. A szállitő ezen
megrendelés alapján a megrendelő részére visszaigazolást küld, hogy a megrendelésben
foglaltak szerint teljesíti a kiszállítást.

5. A szál|itó vállalja, hogy az uta|vélnyok megrendelésétől számított 6 munkanapon
belül vállalj a az ltalványok helyszínre történő szállitását.

6. Megrendelő gondoskodik anől, hogy a szállítás időpontjában az utalványok
átvételére jogosult személy a szállítási napot legalább 3 munkanappal megelőzoen előre
egyeztettet időpontban a megjelölt címen tartózkodjon.

7. A felek megállapodnak' amennyiben a szállítő a 7. pontban előírt kötelezettségének
nem tesz eleget, akkor a megrendelő jogosult a szerződést 30 nap elteltével felmondani'
egyben a szállitoval szemben a meghiúsulási kötbért érvényesíteni' amelynek alapja a
még le nem szállított utalványok értéke.

8. A szállító vállalja, hogy írásban folyamatosan tájékoztatja a megrendelőt a
beváltóhelyek változásairól.
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9. A szállítő válla|ja, hogy lehetoségei szerint mindent elkövet annak érdekében, hogy
azutalvány beváltó helyeket folyamatosan bővítse, a közbeszerzési eljárásban megjelölt
beváltó helyek számátjelentősen (20%-kal meg nem haladó mértékben) nem csökkenti"

10. A szállitó váLIa\a, hogy a megrongálódott utalványokat díjmentesen kicseréli, ez
nem vonatkoz1k alejárt, hamis. vagy elveszett utalványokra.

il' A megrendelő vállalja. hogy a leszállított utalványok ellenértékét átutalással
egyg1lítj _., a- számla átvételétől számított 30 napon belül a
{et[j.'{ iü_Üí. ; w { p ?/ .?".' 

"' 
.-,s / iv y.'". ?, .' . . s z ám\as zámr a.

12' A szállitó kötelezettséget vállal, hogy szerződés nem teljesítése esetén

- meghiúsuláSi kotbérként a rendelési érték 50%-át köteles kötbérként megfizetni,

- késedelmes teljesítés estén az adott megrendelési érték 5oÁ-alnap összegű késedelmi
kötbért köteles ftzetni.

13. Késedelmes fizetés esetén a késedelembe eso fél az adott összeg után a késedelembe
esés időpontjától az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértéku
késedelmi kamatot köteles fizetni a jogosult félnek.

14. A megrendelő Íájékoztatja a szállitót, hogy jelen szerződés és annak kifizetése az
adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII.tv 3614..$-a hatálya aláÍartozik.

15. A szerződés bármely módosítása csak írásban lehetséges, és figyelemmel kell lenni
a közbeszerzési törvény e1őírásaira.

l6. Bármely fél jogosuIt a szerződés azonna|lhatályu felmondására a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén, a másik félhez címzett írásbeli értesítóssel.

Az azonnali hatályú szerzódés felmondásának feltétele, hogy a felmondást köZlő fel
előzőleg írásban, határidő kitűzésével, felszólította a szerződésszegő másik felet a
szerződésszegő magatartásának abbahagyására és a szerződésszerű teljesítésre. A
határidő leteltét követően élhetazazonnalihatályű felmondás jogával a jogosult fél.

Súlyos szerződéssze gésnek minősül különösen:

o A szállitő késedelmes teljesítése meghaladja ahatátidőt követő 10 napot
meghaladó

o A szállitő elmulasztja a jelen szerződés 1' pontjában meghatározottakat.

17. A mennyiben a megrendelő a szerzodést súlyos szerződésszegés miatt mondja fel
jogosult a meghiúsuláSi kötbért követelni amelynek alapja a még le nem szállított
utalványok értéke.

18. A szállitő nem sújtható kártérítéssel, kötbénel vagy a szeruődés rendkívüli
felmondásával, ha a késedelem vis maior kovetkezménye. A szetződő felek vis
maiornak tekintik a szállítő érdekkörén kívül bekövetkező eseményeket, amely nem aZ
eladó hibájából, hanyagságából adódnak. Ilyen lehet szttét1k, háború' elemi kát,túzeset,
árviz, karantén, rendkívüli időjárás' A vis maior tényéről és okáról a száLlitő köteles
értesíteni a megrendelőt akár szóban, akár írásban.
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19" A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy Vitás kérdéseiket tárgyalások útján
rendezik, és az' egyeztető tárgyalás sikertelensége ütán fordulnak csak a b'íiosagho z'"Az
e_setleges jogviták rendezése érdekében értékhatártól ftiggően Kalocsa Városi"Bíróság
illetékességét kotik ki'

20. A szerződés értelmezésére a felek a Ptk és a Kbt vonatkozó előírásait alkalmazzák.

A szerzódő felek egym ásÍ az alábbi címeken értesíthetik:

Megrendelő részérol:

Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal' 630O-Kalocsa, Szent István király
út 35.

Tel.: 78-461-1661 I25 email: kiss.erzsebet @kalocsa.hu

Kapcsolattartó : Kiss Erzsébet

Szállító rész&ől:

ACCOR SERVICES

2I. A jelen szerződés alapján megteendó nyilatkozatok megtételére és más
jogcselekményekre csak a felek képviselői, illetve az általuk írásbeli*meghatalmazással
ellátott személyek jogosultak. I
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/ l.számű melléklet

havi bontásban:

1 db 4x500 + 1x 250 Ft-os címlet

4 db 16x500 + 10 x200 Ft_os címletek

5 db 20x500 + 10 x200 Ft-os címletek

3 db 24x500 + 10 x200 Ft_os címletek

8 db 26x500 + 10 x200 Ft_os címletek

l db 26x500 + 12 x200 Ft_os + |x 225 Ft címletek

1 db 28x500 + 10 x200 Ft_os címletek

58 db 32x500 + 10 x200 Ft-os címletek

2010 április 30-ig 6 havi
30-ig.

2010.junius 30-ig 3 havi
31

2010. szeptember 30-ig
december 31

2oJo C<c

mennyiség et , azutalványok érvényességi ideje: zfipilk
).ol::,J".

mennyi s é g, az utalv ányok érvénye s s é gi idej e : 2})-ffiec emb er

3 havi mennyiség, az utalványok érvényességi ideje: 20l1r.

összesen:2250Ft

összesen: 10.000 Ft

összesen: 12.000 Ft

összesen: l4.000 Ft

összesen: 15.000 Ft

összesen: 15.625 Ft

összesen: 16.000 Ft

összesen: 18.000 Ft


