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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

mely egyrészről az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (Budapest, XIV.
Amerikai út 57. adószáma: 15309752-2-42 képviseli: Dr. Gusztonyi Ágnes főigazgató mint
Megrendelő

másrészről a P. Dussmann Kft. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. CG. 01-09-078410
adószáma: 10591345-2-42 képviseli: Csákó Torsten ügyvezető) mint Szolgáltató

között az Intézményellátottainak és dolgozóinak étkeztetési ellátására az alábbiak szerint:

Előzmények:

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján KÉ-16548/2008.
szám' alatt, "Élelmezési szolgáltatás" megnevezéssei egyszerűsített közbeszerzési eljárást
bonyolított le napi 190 fő/nap ellátotti (reggeli-ebéd-vacsora) élelmezés az év minden napján
és munkanapokon 130 fő alkalmazotti ebéd Vállalkozó HACCP rendszer szerint üzemelő
főzőkonyhájában történő elkészítése és Megrendelő Amerikai út 57. sz. alatti létesítményébe
történő kiszállítása tárgyában.

Szolgáltató, aki részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői
bizottság javaslata alapján Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

1. Az élelmezési szolgáltatás jellemzői

1.1. Betegétkeztetés

Szolgáltató a Megrendelő által meghatározott igények figyelembevételével a betegek
részére betegségüknek megfelelő diétát készít. Egyéni esetekben az étlap alapján - a
dietetikus felügyeletével - összeállíthatók a következő napi étkezések.

Szorosan együttműködik Megrendelő Diétás Szolgálatával. Biztosítja a diétára szoruló
beteg Megrendelő által igényelt gyógyélelmezését, törekszik a kulturált beteg étkeztetés
megvalósítására. Figyelembe veszi a dietetikus visszajelzéseit a beteg ételfogyasztási
szokásairól.

Szolgáltató Quadro Byte Kft. élelmezési rendszerprogramját alkalmazza. A program
segítségével ellenőrizhető az egyes diéták tápanyagértékeinek betartása, az orvos és a
dietetikus követni tudja a kvantitatív diéták értékeit.

1.2. Étlapok

Szolgáltató az étlapole tervezésénél a korszerű táplálkozás elveit figyelembe véve a
diétának megfelelő tápanyagszükségletet biztosító, változatos, idényszerű ízben és
színben harmonizáló ételsorok összeállítására törekszenek.

Szolgáltató a havi étlap tervezetet minden hónapot megelőzően 10 munkanappal
Megrendelő részére bemutatja és jóváhagyatja.
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1.3. Létszámjelentés

A beteg osztályok a létszámjelentést írásban a tárgynapot megelőző nap 11.00 óráig, a
szombat, vasárnap és hétfői létszámot pénteken 11 óráig, az ünnepnapi létszámot az
ünnepnapot megelőzően 11.00 óráig adják le írásban a Szolgáltató élelmezési
adminisztrátorának.. Pót- és lerendelést a betegmozgás alapján a reggeli esetében
tárgynapon 05.00-06.00 óra között, az ebéd és vacsora esetében tárgynapon 09.00 óráig
kell jelenteni.

A dolgozói létszám megadása előző hét pénteken 12.00 óráig lehetséges, módosítás
tárgynapon 09.00 óráig.

A beteg és a dolgozói létszám lerendelés mértéke nem haladhat ja meg a megrendelt
létszám 5%-át.

1.4. Ételkészítés

Az ételek készítésénél ügyelni kell a szakszerűségre, akorszerű konyhatechnológiai
eljárások és élelmezés-egészségügyi előírások betartatására; az ételek esztétikus, a
diéta előírásainak megfelelő elkészítésére.

1.5. Ételek tálalása, szállítása

- Reggeli, vacsora
Reggeli és vacsora csomagolása egyénileg, habtálcán, fóliával lezárva, tálalása
osztályonként, hűthető ládákba történik.

- Ebéd
A betegek részére a tálalás egyéni tálcás rendszerben történik.

1.6. Ételek szállítása

Az egyes étkezések ételeinek a betegosztályokra történö szállítását Szolgáltató végzi. Az
ételeket minden esetben tálalólista kíséri, amely egyben szállítólevélként is szolgál.
Megrendelő által kijelölt dolgozó és Szolgáltató ételszállítója az átadás-átvétel tényét a
szállítólevélen aláírásával igazolja. A tálalólista tartalmazza az osztály létszámát, az
ételek fajtáit, darabszámát, mennyiségét diéta típusok szerint. Két példányban készül,
amelyből egy példányt Szolgáltató aláírva a szennyes edényzettel együtt összegyűjt az
egyes osztályokról. Megrendelő vállalja, hogya munkavállalóit kötelezi a szállítólevélként
is szolgáló tálaló lista aláírására, valamint azok összegyűjtésének biztosítására.

A déli ételszállítás során a tálcák és tányérok átadása, átvétele csak számtani ellenőrzés
után történhet.

1.7. Alkalmazotti étkeztetés

Az alkalmazottak részére Szolgáltató kétféle menüből kínálja a választás lehetőségét.

Az ebéd tálalása, szállítása egyedi csomagolásban történik.

1.8. Szállítási időpontok

Reggeli
Ebéd, vacsora

07.00 óráig
11.00 óráig
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2. A felek jogai és kötelezettségei

2.1. Szolgáltató kötelezettségei

- A folyamatos feladatellátáshoz szükséges árubeszerzési tevékenységet maradéktalanul
ellátja.

- Biztosítja az étkeztetéssei összefüggő adatokhoz való hozzáférhetőség et (pl.
meghatározott időn belül szolgáltatott adagszám, normál és diétás menü megoszlása
stb.).

- Szolgáltató vállalja, hogy a HACCP rendszer szerint üzemelő főzőkonyhájában
egyenletes minőségben és mennyiségben készíti el a megrendelt ételeket és italokat a
hét minden napján.

- Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatási tevékenysége során a mindenkor hatályos,
jogszabályok elöírásai szerint jár el.

- Biztosítja a tálaláshoz és a szállításhoz szükséges eszközöket,személyeket csomagoló
anyagokat és a gépjárművet .

- Az étlap által tartalmazott ételféleségeken kívül biztosítja a Megrendelő által írásban
rendelt élelmiszereket.

2.2. Megrendelő kötelezettségei

- Együttműködik a Szolgáltatóval a folyamatos betegellátás érdekében a napi feladatok
fennakadás nélküli elvégzésében.

- A zökkenőmentes szolgáltatatás biztosítása érdekében alétszámjelentéseket a
meghatározott időpontokban leadja.

- A beteg osztályokon keletkezett szállító edény és eszköz (tányér, tányér tető, italtartó,
szállító láda) hiányok értékét Szolgáltató részére megtéríti.

- Az étlap által tartalmazott ételféleségeken kívül megrendelt élelmiszereket nyersanyag
költség + 30% rezsiköltség értéken megtéríti.

- Kötelezettséget vállal, hogy megtéríti a Szolgáltató által nyújtott - az 1. sz. mellékletben
részletezett szolgáltatás ellenértékét.

3. Fizetési mód

Megrendelő a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított számlák alapján, azok
kézhezvételétől számított 60 banki napon belül a Szolgáltatónak az UniCredit Bank
Hungary Zrt.-nél vezetett 10900028-00000002-03250013 számú számlájára történő
átutalással fizeti meg.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Szolgáltató a számla benyújtására havonta jogosult. Szolgáltató a számlához
mellékletként csatolni köteles egy leigazolt létszámlistát, mely tartalmazza az igénybe
vevők (alkalmazott, beteg) szerinti bontást és a fajtánkénti részletezés ben a kiszolgált
adag számot.

A kiegészítő (étlapon kívüli) megrendelésekről Szolgáltató külön számlát állít ki.

Az elszámolás módja:
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megrendelt élelmiszer (nyersanyag költség) + 30% rezsi költség + ÁFA.

Szolgáltató a szerződéskötéskor megállapított árakat 2009. december 31. napjáig nem
változtatja, utána viszont az Országos Statisztikai Hivatal által közzétett az előző év
"fogyasztói árindex"-hez viszonyítva, a Megrendelővel való egyeztetés alapján annak
maximum 100%-val emelheti évente egy alkalommal, január 01-től.

4. Minőségbiztosítás

Szolgáltató az alábbi minőségbiztosítási módszereket alkalmazza:

a) beszállított nyersanyag rninőséqének ellenőrzése,

b) oktatási- továbbképzési program felállítása és teljesítése: szakmai, élelmezéshigiéniai
és egyéb képzése (munkavédelem, stb.),

c) az elkészített ételek minöségének szakmai felügyeletének biztosítása Megrendelő
számára,

d) folyamatos szakmai ellenőrzés a Szolgáltató központja részéről szakemberek
bevonásával,

f) Szolgáltató szolgáltatási felelősségbiztosítással rendelkezik jelen szerződés
időtartamára,

g) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő a személyzet és a betegek körében
saját célra elégedettségi felmérést végezhet, a felmérés eredményét Megrendelőtől
átveszi és a szolgáltatásának kialakítása során - a lehetőségek függvényében -
figyelembe veszi.

5. Szerződés időtartama

Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek 2008. december 8 napjától 5 éves
időtartamra kötik.

6. A szerződés felmondása

6.1 Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

6.2 Rendkívüli felmondás

Szolgáltató két hónapon belül a kiszállításnál 2-nél több alkalommal írásban
elismerten 30 percnél többet késik,

két hónapon belül 2-nél több alkalommal kiszállítás nem történik,

az ÁNTSZ (egy éven belül) két alkalommal élelmezés-egészségügyi és
közegészségügyi szempontból súlyos (a konyha működésével kapcsolatos
korlátozó intézkedés) kifogást talál,

szakértői véleményben az étel minőségét, mennyiségét és nyersanyag
felhasználását, az étlap összeállítását, étel csomagolását (egy éven belül) két
alkalommal kifogásolták.
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7. Együttműködés

7.1. Szerződő felek kőtelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése
érdekében együttműködnek, tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését
befolyásoló körülményekről, akadályokról, biztosítják a kapcsolattartást
munkavállalóik között.

7.2. Az együttműködés elősegítése érdekében szerződő felek által a kapcsolattartásra
jogosult személyek nevét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz.
melléklet tartalmazza. A képviseletre kijelölt személyek jogosultsága kizárólag a
jelen szerződés teljesítésévei összefüggő utasítások kiadására, az ellenőrzésre, az
észrevételezésre terjed ki.

8. Jogviták rendezése

Jelen szerződéssei kapcsolatos bármely vita esetén Szerződő felek kötelesek
egyeztetést tartani. Az egyeztetés során kívülálló, pártatlan szakértőt is igénybe
vehetnek közös megegyezés alapján, közös költségviselés mellett. Az egyeztetés
sikertelensége esetén a jogvita eldöntésére szerződő felek a Megrendelő székhelye
szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

9. Egyéb feltételek

Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie.

A jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest, 2008. december. 08.
- ..-' ~.~

\~V'...............t~ .
Megrendelő

Dr. Gusztonyi Ágn s

r--- ....

Szolgáltató
Csákó Torsten

''\.~...nlff:i'..r.... _._.-.-....-- .--··_·_·_ .••••~.••,..·---- .•••~"'-..."."......·••.~·t

o 1",1 ~';""(" \,Il;~ ,'lill ',~í~"'" 1ft •• 'iJr....Jí':...." .•.::,i.b~!t,f.J\lj •.'~ ii~,_:f•• ~ :
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1. számú melléklet

Szolgáltatási díjak

1. Ellátotti étkeztetés (normál, diabetes, egyéb diéta)

Nyersanyag Szolgáltatási díj ÁFA Szolgáltatási díj

(nettó Ft)
(nettó Ft) (bruttó Ft.)

Reggeli 110,- 174,- 35,- 209,-

Ebéd 275,- 435,- 87,- 522,-

Vacsora 165,- 261,- 52,- 313,-

Összesen 550,- 870,- 174,- 1.044,-

2. Kiegészítő élelmiszer megrendelések térítési díja

(Nyersanyag költség + 30% rezsiköltség) + ÁFA

3. Alkalmazotti étkeztetés

Nettó szolgáltatási díj
"A" és "B" menü 458,- Ft

ÁFA
92,- Ft

Bruttó szolgáltatási díj
550,- Ft
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2. számú melléklet

Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről:

Miákitsné Magyar Györgyi dietetikus

Csontos Krisztina ápolási igazgató

Szolgáltató részéről:

Csákó Torsten ügyvezető

Regőciné Fazekas Márta élelmezési ágazatigazgató


