iktatósiám: 30512-80119-1/20k

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről;
Név:
A Büntetés-végrehajtási Szen’ezet Továbbképzési és Rehabilitáciús Központja
Székheiv:
2098 Pilisszenikereszr, Painázi u. 6.
lelephely:
7275 Igal, Gábor ta. 6.
Adószám:
157520)9-2-51
Számlaszám: MAK 10023002-013931 63-00000000
t3626í347-655
Telefon:
E-mail:
pilis.uk®bv.gov.hu
mint Megrendelő
képviseletében Szabó Zo]tán b ezredes. bv. főtanácsos, igazgató.
másrészről:
Név:
Halmsehláger Trade Z-t.
Székhely:
2085 Pillisvörösvár, Fő Út 83
Adószárn:
12216525-2-44
Cg. szám:
13-10-040405
Számlaszám: OTP 11742245-20053086
Telefön:
26/500-600, 530-606
E—mail:
reinne ha lmsc h lager(t—on I inc. hu
mint Szállító
képviseletében Póta István ker. vezető
közölt alulirott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1) A beszerzés az Intézmény 2098 Pilisszentkcreszt. Pomázi u. 6. székhelye (a továbbiakban
Megrendelő) élelmiszer beszerzési szükségletének biztosítása tárgyában történik. A szállítás tárgya:
Iientesáru, Tejtermékek, Tőkehúsok.
2) A Megrendelő lehivásai alapján Sállíló leszállitja a Megrendelő által a 30512-801/240/2013
számú beszerzési eljárás során kiküldött árajánlatkérésbcn meghatározott mennyiségi feltételeknek
megfelelő árufélesógeket a Jelen szerződésben meghatározott teljesitési helyre és időpontra. Az
árajánlatkérésben meghatározott alap-öss7mennvisegtöl (árukerettől) Megrendelő a szerződés
teljesitése során ehérhet. Azáiláblázuluk ajelen szerződés 1-3. sz. melléklelét képezik.
3) A Felek rögzítik, hogy alap-összmcnnyiségen az ajánlatkérés utolsó soraiban taláiható
összinennyiség értendő. nem pejig az egyes termékek sorában megjelölt egyes (alap) mennyiségek.
Szállító n beszerzési eljárás során benyújtott ajánlata részeként megadott ártúblúzatban
megh;itározott egységárakon köteles a szerződést leljesiteni.
Felek rögzítik továbbá hogy Szállitó az árajánlatban megajánlott termékekhez ás kiszerelésekhez
kötve van a szerződés teljesitése során. azok mos típussal vagy az azonos termékre vonatkozó
árajánlattói eltérő kiszereléssel csak a Megrendelő írásbeLi hozzájárulásával helyettesíthetők. A
szerződés e rendelkezésének Szállító általi megszegése a hibás teljesítés következményeit vonja
maga után. A szerződés e rendulkezésének Szállító általi ismételt megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül és annak e szerződés szerinti jogkövetkezinényeit vonja maga után.
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4) A Megrendelő az ajánlatkérésben tételesen meghatározott árukeret terhére lehívási jogot gyakorol.
A lehivásban a Megrendelőnek pontosan meg kell Jelölnie a leliivásra kerülő áru fajtáját fajták
szerint az áru mennyiségét, a teljesítési helyet. valamint a lehivás feladásának időpontját
5) Á Megrendelő részére tönént szerződésszeríl teljesítések titán Megrendelő a Ichíváshan adott
mei%nviségek leszúltitását követően az 1-3. sz. ánáblázat-melléklet szerinti nettó egységár alapján t
hatályos áfá-val számított árat (ellenszolgáltatást) fizeti a Szállilónak.
Jelen szerződés 1-3. sz. mellékletében rögzített nettó egységárak kötöttek a teljesítés során.
tartalmaznak az általános forgalmi adótkivéve minden, a teljesítés helyére történő leszállításig
tlnierülö költséget. Felek tudomásul veszik. hoay az általános forgalmi adó mértékének változása
esetén az 1-3. sz. ánáblázat alapján számított bruttó értékek a vonatkozó jogszabályváltozásnak
megfelelően változnak. A fizetés megtörténtének időpona az a nap, amikor a Megrendelő
számláját a stamluvezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
—

—

Amennyiben a lehívás időpontjában az adott tennék „akciás”, és ennek következtében a Szállítónál
az ‚akciós” termék ára kedvezöbb az 1-3, sz. mellékletben szereplő egvségárnál, akkor Szállító
köteles az adott terméket az _akciós áron” szállítani. Szállító köteles Megrendelöt írásban
tájékoztatni a várható akciókról iegalább havonta 2 alkalninnial e szerződés időtanania alatt.
6) Megrendelő a Szállítónak heti számlázási lehetőséget biztosít a lehívúsi jog keretében
megrendelésre került és az elöző héten leszállitott áraknak megfelelően. A számlát a Megrendelő
nevére és székhe!ycímére kell kiáliít;mi. Szállitó a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi
igazolása után nyújihatja be a számlát. Megrendelő a kifizetést a benyújtott számla elfogadása titán.
o teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Szállító 1174222245-20053086
számú számlájára. A szerződésszerű teljesítés igazolásaként Megrendelő képviselője a
szállitólevelet / számlát aláírásával látja cl. A szállítóleveleket mellékletként csatolni kell a
számláhuz.
7) A teljesítés helye: 2098 Pilisszentkereszt. Pomázi u. 6.
8) A szerződés hatálya: a szerződés hatálybalépésétől. azaz a szerződéskötéstől a lehivások alapján
folyamatosan a 2014. december 31-ig kiadott lehivás teljesítéséig.
9) Szállítás: Szállító köteles a megrendelés leadásától számított egy naptári napon belül a megrendelt
termékeket Megrendelő székhelyére leszállitani. A megrendelést a szállítást megelőző uiunkanapon
legkésőbb 14 óráig kell Szállítóhoz cl juttatni. Az áruátvétel időpontja: munkanapokon 07 órától 14
óráig. Szállító a szállítást a hét valamennyi munkanapjára vállalja.
10) A SzáLlító kőte[es az árut a szerződésben meghatározott termék jellegének megFelelő
szállítóeszközzel és csomagolásban leszállítani. amely az áru épségét a fuvarozáskor, illetve a
tároláskor megóvja. Az ánik átvételekor \iegrcndelő jogcstilt esetenként ellenőrizni a szúllitójárniü
előírásoknak való megfelclőségét (p1.: hőmérséklet), a jármű és a kísérő higiéniás állapotát.
amelyet adatlapra rögzít.
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11) Szállító az átüt a lehivásban meghatározott helyre köteles leszállítani. a saját költségére és
v szé lyére.
A fuvarozá közreműködésével történő szállítás esetén az árut a Szállító köteles a teljesítési helyen a
fuvarozótól átvenni, ás a frnarozöval szembeni eseteges kárigénveket érvényesíteni.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított áru elhelyezésére kijelöli a teljesítési
helyet a Szállítónak. A kirakodás költsége Szállitót terheli. A Megrendelő által kijelölt helyiségben
a Szállító által leszállított és kirakodott, vagy a fuvarozó közreműködésével leszállíton és a Szállító
által kirakodott árut Megrendelő megbízottja kiesomagolja és ellenőrzi, hogy az áru az előírt
iiennviséaben és darabszámban, sértetlen ás ép állapotban került-e leszállitásra. Az általa észlelt
mennyiségi hiányt vagy hibái a Szállitá az előírt lel jesitési határidőn belül saját költségére köteles
pótolni illetve kicserélni. A szerződés utóbbi rendelkezésének Szállító általi megszegése a hibás
teljesítés következményeit vonja maga mán. A szerződés e rendelkezésének Szállító áltaii ismételt
megszegése súlyos szerzödésszegésnek minősül és annak e szerződés szerinti jogkövetkezményeit
vonja maga után. Amennyiben a megrendelt termék nem a Megrendelő által megjelölt helyre. Vagy
nem ép állapotban vagy nem a megrendelt darabszárnban/mennyiségben kerül leszállításra, úgy ezt
a felek egyezően szintén hibás teljesítésnek tekintik. ami, amennyiben ismételten előfordul, Úgy
S/Állító súlyos szerződésszeuésr követel annakjogkövetkezményei mellen.
A meunvisegi átvételt követően Megrendelő megbízottja a Szállítótól a szállítólevélen megjelölt
teimékeket egyszerű minőségi megvizsgálás. ellenőrzés után átveszi. ás az átvétel tényét a
szállitólevélen illetve a szánUán aláírásával ás céghélyegzéssel igazQlja. A gyártási hiháhől eredő
vagy a szállítás során megsérült csomagolás miatti minőségi hibás termékhez kapcsolódóan
minőségi kil’ogást a Megrendelő csak e szerződés 13. pontjábin inegliatározonak szerint

érvényes ítltet.
12) Szállító garantálja, hogy az általa leszállított áruk megfelelnek a Magyar Élclmiszerkönyvhen ás
egyéb mindenkor hatályos vonatkozó jogsiabályokban illetve elöfrásokhan az adott árura
meghatározott előírásoknak. Felek vállalják, hogy a teljesítés során a hatályos jogszabályokhan
meghatározottaknak megfelelően járnak el.
A Szállító garantálja, hogy a leszállításra kerülő termékek minden esetben I. osztályúak lesznek,
valamint azt, hogy a teljesítés időpontjában a fogvaszthatósági idejük legalább 1/2-ed részével

rendelkeznek.
13) A 11) pontban nevesítetten túli (tehát mennyiségi hibán ás szembetűnő csomagolási hibán kívüli)

minőségi hiba esetén a minőségi luhára a Megrendelő az eltarthatósági időn belül hivatkozhat. A
minőségi kifogást az észlelést követöen haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon
regel 9 óráig köteles jelezni a Szállító felé. A hibárál jegyzőkönyv készül, amelyet mind a
Megrendelő képviselője. mind a Szállító aláírni köteles. A jegyzőkönyv Szállító általi aláírásának
hiánya a későbbi Megrendelői jogérvényesítésitek nem képezi akadályát. Amennyiben Szállító nem
ismeri el a minőségi kifogást. Megrendeló szakhatősági negtekintési kezdeményezhet.
Amennyiben Megrendelő szukhatósúgi megtekintést kezdeményez, a szakhalósági előírás tesz az
irányadó. Amennyiben a minőségi kifogást a szakhatóság jogosnak minősíti, a szakhatóság

hevonásáhól eredő összes költség a Szállílát terheli.
köirernűködéséből eredő költségeiket a felek maguk vkelik.

ellenkező

esetben

a

szakhatósag

A szakhatóság álláspontjának megfelelően a Szállító köteles a jótállásra vagy szavatosságra
vonatkozó szabályok szerint a hiúnyosságot vagy hibát haladéktalanul megszüntetni. Amennyiben
Szállító az igy megállapított hiányossúu vagy hiba haladéktalan elháritásával késlekedik, úgy
MegrendeLő által szállhóval közölt írásbeli felszóliiásban meghatározott teljesitési határidő
eredménytelen elteltével Megrendeki a súlyos szerződésszegés jogkövetkezménveit alkalmazhatja
Szállitóval szemben.
14) Szállító a hizonylat napjától számítva jogszabály szerinti jótállást valamint szavatosságot vállal a
leszállitott árura.
15) Megrendelő késedelmes flzetése esetén a Szállító a Ptk. 301/A.
késedelmi kamatot száinitja fel.

(2)-(3) bekezdése szerinti

16) A Felek ajelen szerződésben az írásban történő értesítés alatt levél, email illetve telefaxon történő
értesítést értenek. Az írásbeli értesítés tudoniásra jutás tiapjának a címzett részéről történő átvételt
értik a Felek. A levelezés nyelve magyar.
17) Megrendelő a lehivást az árukeret terhére kizárMag írásban adhnt fax vagy email útján.
módosítást azonban szóban is tehet.
18) Kapesolartanásra feljogosított személyek
alHLóJtszáfj:
Horváth Julianria

Tel.: 06302014837

h) Merendelö részéről:
Farsang Tamás Igazgató-helyettes
Katona-Berényi István

Tel.; 06/26-347-655
Tel.; 06/26-347-655

Fax: 06/26-347-677
Fax. 06126-347-677

19) Felek mentesülnek a jelen szer,.ődésből eredó kötelezettségeik nem vagy részbeni teljesítésével
kapcsolatos felelősségük alól, 1w a nem teljesítés vagy a részbeni nem teljesítés olyan előre nem
látható, és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett be amely vis
maiornak minősül (háború. Földrengés. természeti csapás, stb.). A vis maiorral érintett íél köteles a
másik felet a vis maior bekövetkezéséröl, illetve megsziinéséről haladéktalantil értesíteni. A vis
maiornak minősülő körülményt, eseményt az arrajogosuhitak kell itzazolnia.
20) A szerződés csak a szerzödő felek közös megegyezésével, írásban módosítható. A Felek az 1-3.
számú mellékletben szereplő nettó egységárak módosításával kapcsolatban kifejezetten jelzik.
liou az árak módositására a 20k. december 31. napjáig terjedő időszakban csak ós kizárólag
abban az esetben kerülhet sor, haa szerződéskötést követően a szerzödéskötéskor előre nem
lárhatú ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés alamelyt fél lényeges Jogos
érdekét sérti.
-

-

:1

21) A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérés, a Szállílói ajánlat. a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok az irányadák.
22) A szerződésböl eredő vitákat a Felek békés úton kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés 30
tiapon belül nem vezet eredményre. a Felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
23) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: az ajánlattevő kereskedelmi ajánlata
(úrtblázatok, 1-3. sz. melléklet).
Szerződó felek a Jelen szerzbdét, amel’ négy példányban készült, mint ak2ratukkal mindenben
megegyezőr elolvasás ás értelmezés után. helybenhagyálag írják alá.
Mellékletek:
-

-

-

1. sz. melléklet: Tejterrnékclc ártáblázat
2. sz. melléklet: Tőkehúsok ártáblázat
3. sz. melléklet: Hentesáru ártáblázat

Pilisszentkereszt. 2014.
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8V Szervezet Tovóbbképzé,i és Rehabililációs
Központja
Szabó Zoltán bv. ezredes, bv. tőtajácsos,
igazgató

Ilalmschlágr Trade Zrt.
ügyvezető
.s.1rc.
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8V Szervezet Tovúhhképzési és Rehabilitúciós
Központja
Csányi Brigitta gazdasági vezető
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