FO-02-03-004

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Iktatószám: xx-x-xx-xx/K-1/2021

Vállalkozási szerződés
Mely létrejött egyrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Képviseli:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
02-10-060354
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
14925889-2-02
10402427-00027647-00000004
72/421-700
vezérigazgató

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Képviseli:

mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:
1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő vidéki munkavállalóit (továbbiakban munkavállalók) a megrendelő által
megadott munka-, és időbeosztás és útiterv alapján munkába, illetve munkából otthonukba szállítja.
Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a járműveket kizárólag a megrendelő által arra feljogosított
munkavállalói vehetik igénybe.
2. A szállítás díja naponta maximum 18 fő szállítására alkalmas autóbusszal, xxx Ft (azaz xxx) Ft + ÁFA.
Felek határozott időszaki – havi – elszámolásban állapodnak meg (ÁFA tv. 58.§) Vállalkozó tárgyhó utolsó
napján számlát állít ki a folyamatos szolgáltatásnak megfelelő jogszabályok figyelembe vételével, amelyet a
Megrendelő 30 napon belül köteles átutalni a Vállalkozó…….Banknál vezetett: ……………….. számú
számlájára.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemanyag vételár 10%-os tartósan (két hónapig tartó)
változása esetén az e pontban jelzett szállítási díjakat megváltoztathatják, erről előzetes tárgyalásokat
kezdeményeznek.
A változások kiszámításához a felek mindenkor a MOL Nyrt. által közzétett hivatalos kiskereskedelmi
listaárat használják.
Felek vállalják, hogy az árak felülvizsgálata érdekében csak abban az esetben kezdenek egyeztetést, ha az
üzemanyag árak 10%-ot meghaladó mértékben változnak, és tartósan (két hónapig) azon a szinten marad.
Az így megállapított díjakkal visszamenőleg, de maximum két hónapig, korrigálják az elszámolási időszakról
kiállított számlákat.
Vállalkozó gondoskodik arról, hogy járművei és járművezetői felkészültsége és állapota a mindenkori
törvényi előírásoknak és aktuális út/időjárási viszonyoknak megfeleljenek.
4. Vállalkozó vállalja, hogy a járműveken a Megrendelő logójával ellátott táblát viszonylat feltüntetésével
elhelyezi a járműveken.
5. Vállalkozó vállalja, hogy bármikor biztosítja a Megrendelő osztályának illetékes munkatársai számára, hogy
a járműveket, az útvonalakat ill. az egyes járműveken utazókat ellenőrizzék.
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6. A megadott járműveket csak ideiglenesen azok szervízelése esetén, de maximum egy hét időtartamra
helyettesítheti más, legalább ugyanakkora kapacitású járművel. Helyettesítés esetén csak a helyettesített
jármű tarifáját számlázhatja ki vállalkozó. Ezekről Vállalkozó előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt ill.
rendkívüli esetben utólag, de maximum 24 óra elteltével.
7. Amennyiben a Megrendelő utas létszáma változik, Vállalkozó köteles tudomására jutásától számított 1
héten belül, tárgyalásokat kezdeményezni. Megrendelő köteles tájékoztatni vállalkozót írásban a ………………
címre, amennyiben létszáma változik. Új jármű beállításakor Vállalkozó köteles a jármű paramétereiről
előzetesen tájékoztatni Megrendelőt. Ha a Megrendelő által nem befolyásolható tényezők miatt (pl.
pandémia, kijárási korlátozás) a létszám 0-ra csökken, akkor a Megrendelő szintén írásban tájékoztatja a
Vállalkozót a szolgáltatás szüneteltetésének időtartamáról. A szüneteltetés időtartamára teljesítés nem
számolható el.
8. Jelen szerződést a felek határozatlan időre, 60 napos felmondási idővel kötik, melynek kezdete 2021. ……....
A Szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja a másik félhez
eljuttatott írásbeli értesítéssel.
A Szerződést a Felek írásbeli közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A Felek kötelesek az általuk
korábban a Szerződés alapján vállalt és már teljesített valamennyi kötelezettséget - így különösen a szállítási
és fizetési kötelezettségeiket - a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesíteni, illetve rendezni. A
Megrendelő még ki nem egyenlített számla fizetési kötelezettségét a szerződés megszűnése nem érinti.
A felek jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatják, amennyiben bármely fél súlyos
kötelezettségszegést követ el, különösen, ha Megrendelő a kiállított számla kifizetését 60 napon túl nem
teljesíti, vagy Vállalkozó ó veszélyezteti az utasok épségét, avagy biztonságos munkába és hazajutását.
Megrendelő az Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha:
-

a Vállalkozó szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely kötelezettségét nem
teljesíti,

-

a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem teljesíti a megrendelő arra vonatkozó felszólítását, hogy
tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben
pontos teljesítésének,

-

a Vállalkozó megtagadja a megrendelő által adott utasítások végrehajtását,

-

a Vállalkozó a Megrendelő hozzájárulása nélkül alvállalkozási szerződést köt,

-

a Vállalkozó havi 5 napot meghaladóan késedelmesen szállítja munkában a megrendelő
munkavállalóit.

9. Megrendelő köteles a részletes útitervet Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vállalkozó köteles a
megrendelőt minden rendkívüli eseményről azonnal tájékoztatni telefonon.
10. Kapcsolattartók
Megrendelő részéről:
•
Vállalkozó részéről:
•

……….
Címe: ……………
Telefon: …………

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen szerződésben megadott személyes adatokat a beszerzésekre és
szerződésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az érintettek az
adatkezelési tájékoztatót a www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles oldalon ismerhetik meg. A szerződés
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aláírásával a szerződő felek elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a szerződésben
megadott természetes személyek számára biztosítják a tájékoztató megismerését és a kapcsolódó jogaik
gyakorlását.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben megadott, valamint a szerződés teljesítése
során tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében kezelik,
harmadik fél részére kizárólag a másik fél beleegyezésével adják át. A felek gondoskodnak arról, hogy a
személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy
jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak, valamint megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálják.
11. Vállalkozó köteles Megrendelő által meghatározott útvonalon, a megadott menetidőket betartva kizárólag a
meghatározott munkavállalókat, az előre megjelölt céllal szállítani, és a Megrendelő által megadott módon
ellenőrizni és leigazolni a munkavállaló listát. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által megadott útvonalakon
szállíthatja a munkavállalókat, attól csak indokolt esetben és a Megrendelővel egyeztetve térhet el.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő által megadott időbeosztáshoz képesti
késedelmes szállítás esetén a napidíj 5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizet a megrendelő
részére, mely a napi viteldíjból levonható.
Amennyiben a vállalkozónak felróható okok miatt az adott napon a munkavállalók munkahelyre történő
szállítása meghiúsul, úgy megrendelő az adott napra érvényes napidíjnak megfelelő összegű meghiúsulási
kötbérre tarthat igényt.
12. Vállalkozó és Megrendelő kölcsönösen kötelezi magát a titoktartás garantálására a másik fél üzleti ügyeivel
összefüggő adatokkal és ismeretekkel kapcsolatban, amelyekről ezen általános feltételeknek a
végrehajtásakor és az arra alapuló megbízáskor tudomást szereznek. Felek vállalják, hogy amennyiben
hatósági ellenőrzés tárgyaivá válnak, arról a másik felet előzetesen tájékoztatják.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A Felek kikötik a Pécsi Járásbíróság, hatáskör hiánya esetén a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét
olyan esetleges jogvitáik elbírálására, amelyeket tárgyalásos úton megoldani nem tudnak.
14. Jelen szerződést Felek közös értelmezést és felolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
15. A jelen szerződés kettő (2) eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt, az alább megjelölt helyen és időben, jóváhagyólag aláírtak.

Pécs, ……………………….

Pécs,….……………………….

________________________

________________________

vezérigazgató
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Megrendelő
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