TERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda (székhely: 8254
Kővágóörs, Jókai utca 54.; képviseli: Velláné Kondor Katalin, óvodavezető (a
továbbiakban: Óvoda);
Másrészről Káli-Gast Kft. (székhely: 8254 Kővágóörs, Jókai u. 48. ; adószám:
23346664-2-20 ; képviseli: Csepeli Veronika,) (a továbbiakban: Szolgáltató) között
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Jelen szerződés tárgya az Óvodában a gyermekétkeztetés ellátása, ezen belül, felmerülő
igény esetén diétás étkeztetés ellátása, mely feladat elvégzését a Szolgáltató vállalja. A
gyermekétkeztetés napi háromszori étkezést – tízórai, ebéd, uzsonna, – tartalmaz
munkanapokon, illetve az óvoda nyitva tartásának megfelelően.
2. Az Óvoda fenntartója a Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai Nevelést Biztosító
Intézményfenntartó Társulás. A közoktatási intézmény képviselője az Óvodavezető.
3. A Szolgáltató jelen szerződésben rögzített közétkeztetési feladatát a saját
üzemeltetésében működő konyháról látja el.
4. Szolgáltató vállalja, hogy az 1. pontban rögzített feladatát a mindenkori jogszabályi
előírások és ajánlások betartásával, azoknak megfelelően végzi, így különösen betartja az
óvodás gyermekek étkeztetésére vonatkozó mennyiségi, minőségi, higiéniás előírásokat, a
szállításra vonatkozó előírásokat, a diétás étkeztetésre vonatkozó előírásokat, a rá
vonatkozó hatósági előírásokat, eleget tesz a részére előírt nyilvántartás vezetési
kötelezettségnek.
5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az étlapot a jogszabályoknak megfelelően
készíti el.
6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tízórait minden nap 8.30 óráig, az
ebédet és az uzsonnát minden nap 11.45 óráig a jogszabályban meghatározott szállítási
előírásoknak megfelelően kiszállítja az óvoda tálaló konyhájára, ahol az adagolást az
óvoda dolgozói végzik.
7. Az Óvoda fenntartója fenntartja a jogot, hogy az óvodai gyermekétkeztetésre vonatkozó
jogszabályokban, ajánlásokban és jelen szerződésben meghatározott követelmények
érvényesülését, a szolgáltatás színvonalát, megítélését képviselője vagy megbízottja útján
ellenőrizze.
8. A szolgáltatás bruttó ára, melyet a felek jelen szerződés közös megegyezéssel történő
módosításával határozzák meg:
8. Általános étrend esetében,
a) tízórai:
305 Ft/nap/fő;
b) ebéd:
1276 Ft/nap/fő;
c) uzsonna:
387 Ft/nap/fő;
d) háromszori étkezés:
1968 Ft/nap/fő,
mely összegek az alábbi nyersanyagnormát tartalmazzák:
e) tízórai:
178 Ft/nap/fő
f) ebéd:
749 Ft/nap/fő

g) uzsonna: 229 Ft/nap/fő
h) háromszori étkezés: 1156 Ft/nap/fő
9. A Szolgáltató vállalkozó köteles nyilvántartani az étkezési napokat, illetve az egyes
étkezési napokon az étkezést igénybe vevő létszámot, melyet havonta összesít, ami
alapján kiállítja a számlát az Óvoda részére, melyhez a nyilvántartást köteles csatolni.
10. Az Óvoda a számlát 8 napos fizetési határidővel, utalással fizeti ki a számla tartalma,
és az ahhoz csatolt nyilvántartás ellenőrzését követően.
11. Az óvodavezető - és a Szolgáltató az étkezők létszámát naponta egyezteti. A
megrendelés, lemondás, pótrendelés továbbításának határideje a tárgynapot megelőző nap
11:30 óra és 12.00 óra között történik oly módon, hogy a gyermekétkezők számáról az
óvodavezető tájékoztatást ad a Szolgáltatónak. Az óvodavezető – és a Szolgáltató
vállalkozó az Óvoda havi nyitva tartását, az esetleges szünetek, munkanap áthelyezések
időtartamát havonta egyeztetik a tárgyhónapot megelőző hónap végéig.
12. Jelen szerződést bármelyik fél 120 napos felmondási idővel felmondhatja.
13. Amennyiben valamelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el
különösen, ha a jelen szerződés 4.; 6, pontjában foglaltakat megsérti, a fenntartó 7.
pontjában írt ellenőrzését akadályozza. Az Óvoda súlyos szerződésszegést követ el, ha a
10. pontban írt fizetési kötelezettségével 30 napos késedelembe esik.
14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
15. Jelen szerződés 2022. augusztus 1-jén lép hatályba és határozott időre, ……… szól.
16. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Kővágóörs, 2022. június….
…………………………………….
Velláné Kondor Katalin
Óvodavezető

……………………………………
Káli –Gast Kft. Csepeli Veronika
Szolgáltató

