
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:Név:

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.

Telephely: 7275 Igal, Gábor u. 6.
Adószám: 15752019-2-51Számlaszám: MÁK 10023002-01393163-00000000

Telefon: +3626/347-655E-mail: pilis.uk(bv.gov.hujal.ukúibv.gov.hu
mint Megrendelő, képviseletében Szabó Zoltán Igazgató,

másrészről:Név:
IMMOFIX Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kit

Székhely: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16.

Adószám: 13528393-2-41Számlaszám; K8H Bank Zrt. 10401110-49555249-57501003

Telefon: +361/877-4412E-mail: immofixkftmail.com
mint Szállító, képviseletében Botlik Ildikó ügyvezető

1.! A felek rögzítik, hogy a jelen szerződést élelmiszerek beszerzése tárgyában kötik a KÉ.

330612009. sz. közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, a dokumentációban,

valamint a benyújtott ajánlatban meghatározottak szerint.
2./ A szállítási szerződés tárgyát az alábbi termékek képezik:

Baromfihús Pilisszentkereszt (1388 kg)
Felvágott Pilisszentkereszt (1417 kg és 2 doboz)

Pékáni Pilisszentkereszt és Igal (2314 kg és 6950 db)

Savanyúság Pjlisszentkereszt (216 kg)
Tejtermékek Pilisszentkereszt (297 kg, 12648 db és 856 1)

Tojás Pilisszentkereszt és Igal (40000 db)
Tőkehús Pilisszentkereszt (2986 kg)
Zöldség, gyümölcs Pilisszentkereszt és Igal (887 csomag, 1408 db és 15743 kg).

A felek rögzítik, hogy a fentiekben meghatározott alapmennyiséghez képest a

ténylegesen megrendelt termékek tekintetében ± 20 %-os mennyiségi eltérés lehetséges.

3.! A Megrendelő a leszállitott élelmiszerek ellenértékeként az alábbi ellenszolgáltatási

összeget köteles megfizetni a Szállító részére:Baromfihús Pilisszentkereszt (nettó ár):
885.580,Ft

2. Felvágott Pilisszentkereszt (nettó ár);
1.651 .490.Ft

3. pékáni Pilisszentkereszt (nettó ár):
484.969.Ft

4. pékárulgal (nettó ár):

130.l50.Ft

s. savanyúság Pilisszentkereszt (nettó ár):
64.800.Ft

6. Tejtermék Pilisszentkereszt (nettó ár):
1.035.804.Ft

7. Tojás Pilisszentkereszt (nettó ár):
750.000.Ft

8. Tojás Igal (nettó ár):

450.000.Ft

9. Tőkehús Pilisszentkereszt (nettó ár);
2.678.850FtL





10. Zöldség-gyümölcs Pilisszentkereszt (nettó ár): l.412.805.Ft11. Zöldség-gyümölcs Igal (nettó ás): l.610.235.Ft.

A Szállító vállalja, hogy a fentiekben rögzített árakat a teljes szerződéses időszakbanváltozatlanul fenntartja. Felek rögzítik továbbá, hogy Szállító a műszaki ajánlatbanmegajánlott márkákhozltípusokhoz és kiszerelésekhez kötve van a szerződés teljesítésesorán.

4.! A szállítási szerződés érvényessége: 2009. március 25-tő! 2010. december 31-ig.
5.! A. Szállító köteles a Megrendelő székhelyére, a Megrendelő által meghatározottidőpontban leszállitani a telefonon történt megrendelésben meghatározott fajtájú ésmennyiségű árukat. Felek a megrendelések leadásával és visszaigazolásával kapcsolatbanegymás között érvényesnek fogadják el a telefonon történő kommunikációt azzal, hogy amegrendelések szokásos menetétől eltérő esetben a telefonon történt megbeszéléstelefaxon történő megerősítése is szükséges.

A szállítás minden esetben szállítólevéllel, a Szállító Saját tárolóedényeivel,szátlítóeszközeivel és személyzetével, a HACCP előírási követelményeinek betartásával,élelmiszerszállításra alkalmas gépjárművel történik.

A felek rögzítik, hogy a szállítás költsége a Szállítót terheli, az külön nem számlázható. Akárveszély a Megrendelő területére történő beérkezés után száll át a Szállítóról aMegre nde I őre

6.! Szállító köteles a megrendelés leadásától számított 1 napon belül a megrendelttermékeket Megrendelő székhelyére leszállítani. Az áruátvétel időpontja: munkanapokon08 órától 14 óráig.

7.! A Szállító garantálja. hogy a leszállításra kerülő termékek minden esetben I. dsztályúaklesznek, valamint azt, hogy a fogyaszthatósági idejük legalább 1/2-ed részévelrendelkeznek.

8.! A Megrendelő a szállításra kerülő termékeket mennyiségi szempontból azonnal, minőségiszempontból pedig a mennyiségi átvételt követő három munkanapon belül mindenesetben ellenőrzi. Hibás teljesítés esetén a Szállító köteles a hibát a teljesitéstől számított24 órán belül a mennyiségi eltérés korrigálásával, illetve minőségi hiba esetén a termékkicserélésével elhárítani, továbbá az okozott kárt megtéríteni. Ha a termékek mennyiségenem felel meg a megrendelésben előírtaknak, úgy azok pótlását a Szállító saját költségénésjármüvén szállítva köteles 24 órán belül pótolni.

A minőségi okok miatt át nem vett terméket (termékeket) a Szállító a saját költségénköteles a Megrendelő területéről elszállítani.

91 A Szállító késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőt napi 50.000.Ft késedelmi kötbérilleti meg. A Szállító köteles megtéríteni a Megrendelőnek a hibás teljesítésből, akésedelmes teljesitésből, továbbá a nem teljesítésből eredő kárát. A felek rögzítik, hogy aMegrendelő igényeit beszámítással érvényesítheti.
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10.! A 3 hónapon belül legalább három alkalommal előforduló, írásban észrevételezett nem
teljesítés, késedelmes teljesítés vagy hibás teljesítés szerződésszegésnek minősül és a
szerződés felmondását vonhatja maga után.

11.! A Szállító hetente utólag, összesítve jogosult a termékek ellenértékét tartalmazó — az
APEH előírásainak mindenben megfelelő — számlát az Megrendelő részére benyújtani.

A Megrendelő a számlát banki átutalás útján, a számla kiállításától számított 30 napon
belül egyenlíti ki. A Megrendelő kifizetéseket csak a szerződéses feltételeknek
megfelelően leszállított termékek alapján teljesít.

A megrendelt termékeket a szerződésben meghatározott árakon lehet számlázrii, kivételt
képeznek ezalól az akciós termékek. A Szállító köteles a Megrendelőt előre, vagy a
számláxi történő megjelöléssel tájékoztatni az akciós termékekről.

12./Szállító Jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Jelen szerződés az Árt.
36/Á.5-ának hatálya alá esik, így a kJizetés mindenkori feltétele az ott meghatározott
feltételek Szállító által történő teljesítése.

13.! A felek bármelyike jogosult a szerződést a másik fél szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal felmondani.

14./A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeit
minősített időszakban is (j1. veszélyhelyzet, rendkívüli állapot) változatlanul, a
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelve teljesíti.

15.! Kapcsolattartók: Csökmei Lajosné szállító részéről és Katona-Berényi István valamint
Gyugyi Adrienn megrendelő részéről.

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, illetve a
szerződés tárgya tekintetében irányadó egyéb jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a
tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve
a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Pilisszentkereszt, 2009. március 25.

BV Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja

Szabó Zoltán bv. ezredes, igazgató

Ellenj egyzők:
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