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On cg、 rcszroi a P̀:halmal Agrosp∝ ì:Kft.(a tOVabbiakban:Ell̀t6)
2407 DunauJ■ 7aros,P̀lhalma 1 078/36 hlsz
szekhely:
07Ю 9Kll13062
c6gjegyz6ksa4m:
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ad6szim:
bankszimlaszim:
k6pviseli:
Dr'rsrcsrrijl a
szdkhely:

1020100660012423Ю 0000000
Cstri Zoithn bv dandartabOmok,卜

Bar^n!s I\legyei Biintet6s-v6grehf,jtdsi lntazct

fotanacscls uttγ czCt6

(a lovabbiakban: Megrendel6)

7621 Pecs Papniivelde u. 7-l

l.

c6gjegyzek szirn:

tdrzskiinyvi azonosit6 szim,(PIR): 752259
6lhmhaztanesi azonosit6 (AHTI): 050863

ad6szem:
banksz6mlasz6m:
kepviseli:

15752253-2-51
10024003-01191242-00000000
D6keny Zsolt bv.ezredes, bv.i6tanecsos, intdzetparancsnok

(a tov6bbiakbln egyiitt FeleE kiilitn-kiiltin F6l) kttzttt az alabbi felteteleltel a lent meghatiirozott
helyen

is

id6ben.

Felek ritSzitik. ho$/ jelen szerzdddst

a

b0ntetis-vdgrehajtasi szervezet resz6r6l

a

kiizponti

allamigazgadsi szervek 6s a rendvddelmi szervek iranyeban fenn6ll6 e$/es el6tisi ltitelezettsegekr6l,
a term6kek es szolgaltatesok 6tad6s ritv6tel6nek ds azok ellent6telezesenek rendj6r6l sz6l6
44l201l. 0u. 13.) szimt Komenrrendelet (a tovdbbiakban: 4412011. (m.8.) KoIm. rendelel),
valaminl a biinletds-vdgrehajtiisi szervezet r6szerdl a biintetds-vdgrehajtdsdn felel6s miniszter
vezet6se, irdn) it6sa vagy leliigr'elete ala tartoz6 szervek iranyeban fennell6 ellatasi kiitelezettsigrdl. a
fogvatarlottak kdtelez6 foglalkoztatisa keretdben el6allitott termdkeh(il 6s szolsriltatAsokrdl, azok
6tad6s-6tvdtelerdl 6s az ellent6telez6s rendjdrdl sz6l6 9/2011.(III.23.) sz6mi BM rendelet alapj6n

-

kdlik meg.

l.

A szer.6d6s

t{rs/a

l.l.Ell6t6 e kerctszerzddds alapjan kiairolag a jelen pontban reszletezett tffm6keket 6rt6kesit
Megrendelci r6sz6re, Ellet6 keszletenek erejdig oly m6don, hogy a term6kek etad6s-etvelele
Megrende16 telephelydn rijrt6nik.

1.2.

MegnDdelti 6ltal rendelt term6kek: ttlsertds. bels6segek. 6rkezesi siilt sert€szsir, dtkezisi

sertes leperto. serl6s kdrdnl €s
1.3.

fq.

iru heti mennyis6ge:
lehLizotl fdlse(6s esetdn kb. 300 kg.
bels6sdSek esetdben kb. 300 kg,
senes kdrdm 6s tej eseten kb. - kg,
dtkezdsi siilt sert6szsir eseteben kb. 1040 kg,
kg.
irleze,i scnes lep(nd esereben lh.

t esz{llitdrra kertl6

'
-

__

Felek megiillapodnak, hogy Megrendel6 megvrsArolja az altala rendelt dtkezdsi sert6s tepert6 melletr
keletkezett 6tkezesi siilt sert6szsir teljes (h6romszoros) mennyis6g€t
kg 6tkezesi sertes tepertd
jelen
melletl 3 kg 6tkezesi siilt seneszsir keletkezik). A
pontban meghar6rozott mennyis6gek a
fogvatartolti l6tszam fii88v6ny6ben v6ltozlatnak.

(l

1.4. Szlllit{si nrpr szerda
A term6kek szdllitesera kiz,r6lag ajelen ponlban meghalrrozott meDnyisdgben 6s napokon keriil sor.
1.5. MegreDdel5 telephelye: Baranya Megyei

2.

BV Int6zet 7621 Pdcs Papndvelde u.7-l l.

Ellenszolgllt.t{s

2.1.

A Megrendeld eltal igazoltan itvert iru ellen6rt€k6t a jelen pont szerinti - Felek eltal kitzdsen
elfogadott - 6rlisla alapjiin kell ertelmezni. Az 6r lartalmazza a term6kek Megrendel6 telephely6re
tiirt6n6 lesziillil6senak es csomagolasanak dijat is.
'ferm6k megnelez6se

2.2.

A

Nctt6 egls6gdr
(Ft/kg)

Lchtzon fdlsertds

898

Bels6sigek

300

Sen6s kdrdm 6s fej

200

じtkczOsi s1lt sertOszsir

480

l]tkezё si selt̀s tepcrt6

2000

2.1. ponlban r6gzitett egys6g{rak jelen szerzdd6s hat6lyba l6peset6l 2020. december

lt.

napj6ig nem m6dosithat6ak.

2.1. A 441201 l. (lll.2l.) Korm. rendelet 3 g (3) bekezddse es (4a) bekezd6se alapj6n a keretszerz6d6s
becsiih 6ves nett6 elle!6rt6ke 7 728 300 Fr. Megrendel6 r6szdrdl a szerz6d6ses kereraisszeg
kimeritdsere nincsen kdlelezetts6g.

3,

3.1.

Fizet6si felt6telelq k6sedelmi kf,mst, kiitb6r

4. pontban raigzilex m6don titrt6n6
leszillitiisl kdvetd€n. ElLito eltal kirlliror ds megkitlddtt szimla alapjdn. a szamla kiallitas6t6l
Megrendel6 az egyes szellitesok ellen6rt6k€l az eruk

szemilott J0 napteri napon beliil k6leles Elldt6nak iilulalissal megfizetni. Elldlo szimla kiallirisera a
Meerendel6 ehal iEazoh sz.6llil6level alapjdn. !eljesitesl kd! etden jogosrr lt.

3.2.

Ha a Mcgrendelit fizetisi kdsedelembe esik. az Ellet6 irdsban figyelmeaeti a leljesit€sre. Ha
az iresbeli dnesit6s kdzhezveteldtdl sz6mitott nyolc nap elteltevel sem tiirtdnik meg a teljesitds. ri65/ az
Ell5t6 jogosuk a szAmla esed6kessigdt6l szrmirott. a Polgari Tiirv6nyktjnyvrdl sz6l6 2013. 6vi V.

tovabbiakban: Ptk.) 6:155. $ (l) bekezd€s6ben meghardrozo kesedelmi kamat
felszimit6s6ra. Megrende16 kitteles a k6sedel,ri kamat Ellet6 r6sz6re rairt6n6 megfizer€sere.

tdrv€ny

(a

3.3.

Amennyiben Eller6 szerz6d6ses kdtelezeflsdg6nek nem tesz eleget. illetve k6sedelmesen
teljesit. Megrendel6 a kisedelemmel 6rinlen szillilas nett6 ellen6n6k6nek 2 %-a m6n6kri napi
kdtErre jogosull. A kiit*r reljes Ssszege nem haladhatja me8 a nem teljesirell, vaSy kdsve teljesilel
aru ertekenek 20 %-er.

3.4.

Felek mentesiilnek a Szefi6d6ses kiitelezelsigeik nem. vaB nem megfelel6 teljesitds6vel
kapcsolatos jogkiivetkezm6nyek al6l, ha annak oka a Feleken kivill es6. elh6rithatatlan rendkiviili
esem€ny, vis maior (pl. fogolyzendiil€s, h6boru. forradalom, lijldreng6s, term6szeti csapds, szillitasi
embarg6. biintetds-v€grehajtesi ok, 6llateg€szs6giigyi hat6siig intezked6se. a szolSliltales t6rgy6t drinr6
jogszabelyi vehoz6s, 6llami, kormenyzati. hal6segi inl6zkedds, radikSlis piaci veltozesok). A vis maior

(D

Pelhalmat'

.12
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el6irisai szerinl szavatossdgo! rellal azert. hoBr- a sz{llilott tenn6knek nincs olyan min6seSi hib6ja.
amel), a rendehetdsszerii felhaszn6last neheziti. vagy akadAlyozza. Ellet6 a leszallitott dru
Ielhaszn6lhat6segiira a vonatkoz6 szabvdny szerinli szavatossAgot vAllalja.

Elldt6nak a lermdkek leszillitAsAt jelen szerz6d6sben rdgzitett 6s a Megrendelo
kapcsolaltartesra kijel6lt kdpvisel6j6vel eSyeztetett hateridiik szerint kell elv6geznie.
A szerz6d6s teljesirdse soriin Ell6t6 haladdktalanul irisban ktitelesjelezni a teljesit6s akadiilyit, annak
v6rhat6 megsziin6s6t es az esetleSes v6rhat6 szillitisi hat6rid6t. Az Ell6t6 az adott szillilis

5.3.

teljesitds6nek id6pontjdl me8el6z6en egy all€lommal kerheti a teljesit6si halarid6 modosidsel kiitb6r
igeny 6rv6nyesit6se n6lkiil.

6. Hrtilyba l6p6s, szerz6d6s
6.LJeten sze.z6d6s hal6lya:

2020.j.nuir

m6dosltlsr, felmotrdlsr

01-1612020. december

3l

ig tert.

6.2. Szerz&6smddosil6sra csak a Felek kdlcsdniis e$/etdrtdsdvel. irasbeli lbImliban keriilhet sor.

6.3.

Felek rtigzitik, ho8)'a szerz6d6$ bermelyik f6l a m6sik f€lhez int6zetl iliisbeli nyilatkozaltal
30 napra felmondhada. A szerz6d6sben foglaltak stlyos megszegese esetdn a s6relmel s7€nvedett F6l
jogosutt - kOtber illetve kdsedelmi kamat. valamint k6n6ril6si igdnye feontanasa mellett - ajAnlox,
t6rtivev€nyes levdl formrijiban a szerzddds rendkivuli felmondds6ra.

t6ny kiiliiniisen egyik. vagy masik Fdl eltali nem
teljesites(szallitasivaSyp6nziigyi)'melyakkorval6sulmeg'haamegrendel6s/fizetdsihat6ridtj
elmthaval. ir{sbeli felsz6litas ellenere sem kiivetkezik be leljesitds 48 6rAn beliil'

6.4. A rendkiviili felmondist megalapoz6
?'

EgY6b rendelkez6sek

/
Felek riigzitik, hogy valamennyi a Szerz6dds teljesitds6vel iisszefiigg6 - informnci6k6zl€st
me&jeldlt
szerint
az
alebbiak
keres'iil),
(postan
vagy
email-en
nyilatkozatot / inesit€st irasban
amelynek
kapcsolattart6k irtjin a megkeresds iizhezvetel6t kdvet6 24 6ren beliil kiizdlnek egymdssal'
a
fbglaltak
ke;hezvdtel6t a;risik ttl iiiteles uSyan ilyen formeban visszaigazolni Az 6nesit6sekbeo
El6bbiek 6n€lm6ben a
kezbesit6skor vary a Felek eltal meghaterozoft id6pontban l6pnek hatalyba
a kiild6 f€l meg sem
.zokat
mintha
tekintend6k.
i"t"n oonrt" iit1f,;d m6don ldzoh dnesit6sek f$_'
azaz z szerz4d€si
jogosultsaga
m6dosil6s6ra,
a Szerzddds
,1J" A kapcsolatra(o k6pviseleti
felt€telek megv6ltoztatesa@ nem terjed ki.

7.1.

i;,i.

jutof

iizleti
Felek megrillapodnak. hogy a jelen Szerzoddssel bsszeftiggesben tudomasukra
r6sz6re
szemelyek
harmadik
tiroknak min6sii16-informlciirkat bizalmasan kezelik. azokat, illel€kelen
hozzef6rhetdv6 nem teszik Felek megdllapodasa szerint iizleti titok a gazdasegi tev6kenysdghez
fup"*i.iaO ,ina.n nem kdzismert. vagy az 6rintett gazdasegi tev6kenys€get ve8z6 szemdlyek
k6nnyen hozzriferhel6 olyan t6ny. tej6koztatds. egydb adat is az azokb6l k€sziilt
val6 kiizl6se
oiszerttitris. amelyn;k illet6ktelenek 6ltat tdrt6n6 megszerz6se. hasznositasa' masoklal
vagy
vagy nyilv6noss6Sra hozatala a jogosult jogos p€nziigyi. gazdas6gi vatrry piaci erdek€t senen6
u"iietllrr"tna. fiheve. trogy a titok megtirz€s6vel kapcsotatban a vele iogszertien rendelkezd
jogosultat felr6hat6s6g nem terheli.

7.2.

"i.,i*

n".

Ellen6fl6si
Szerziidtt felek magukra ndzve ktiteleziinek fogadjdk el. hoSy a KormdnyTati
az
Hivalal az 6llamh6ztanrisrofsz6l6 2011. CXCV. tiirveny 63 $-a alapj6n, az Allami Szimvev6sz6k

7.3.

ami Szimvevdsz€krdl sz6l6 2011. 6vi LXVI. tijrvdny 5. $ (5) bekezd6sdben foglaltak alapjen
jogosult ellen<irizni a rendelkez6src bocailott kdltsdSlel6si penzeszkdzdk s7€Tiiddsszerii

A

megfelel6en.
ieihasznril6srit. valaminl a k6zpenzek felhasznalrsdt a fenti tijrv€nyekben r6gzitetteknek

Megrendel6 tudomdsul leszi. ho$/ Ell6t6 vellalatcsoport tagia. ezert a Bv HoldinS elismert
vrillalatcsofrn uralkodd tagja, a Bv. Holding Kfi (sz6khely: ll08 Budapest' venyige utca 1-3 )';
Cg.0l of 200937) a Bv. Holdiag ininyilasa es az egys6ges 0zleti koncepci6
"!6egyrefsri.,
m{u-Jasitasa erdeleuen ajelen Szerzdd6sbe betekinthet. az abban foglaltakat megismerheli-

7.4.

-

ヨ′

Pl:η
悛

7.5.

Az inlbnnaci6s 6nrendelkez6si jogrol es az inform5ci6szabadsigr6l sz6l6 2011. 6vi CXII.
t6n_iny es a llrmcszetes szemdlyeknek a szemilyes adatok kezel6se tekintetdben tirnen6 vedelm6rdl
6s az illen adatol szabad iraml6s6r6l. valamint a 95/46/EK rendelet hatiilyon kiv0l helyez€s€r6l sz6l6
Eur6pai ParlarneD! es a lanacs (EU) 2016/679 rendelete (..GDPR") el6iresainak val6 megfelel6s
6rdek6b€n a szerz(il6 felel az alebbiakatjelenrik ki. illelve az al{bbiakban 6llapodnak meg:
7.5.1. Fclek v6llaljdk, hogy a masik fel allal a rdszike 6tadott szem6lyes adatokat
bizalmasan kezelik. kizir6lag a sziiksdges mdrtekben. a jelen szerz6d6sben meghatarozott
feladatok ell6t6senak celjrbl haszn6l.jak fel, hozzijrirulas n6lkiil szemdlyes adatot nem
tovebbitanak. nem hoznak nyilv6nossiigra. vag,,nem tesznek hozzifdrhelttv6.
7.5.2. A szerzdd6 felek kijelentik, hogy az riltaluk iitadott szem6lyes adatokat jogszeriien
kezelik ds azoknak a rnasik f6l rdszere tdrtin6 tovabbitiserajogosultak.
'7.5.3. A szerz6d6 felek kijelentik, hogi a jelen szerz6dds teljesitisdvel kapcsolatban
nyilva altotl, kezelt es a mesik fdl reodelkez€sere bocsiitott szemdlyes adatok kezeldse sonin a
hatily os jogszab6lyi cl6ir6soknak megfelel<!en jdmak el.
7.5.4. Amenn)il,en a felek harmadik szemily (peld6ul munkav6llal6jukat. vezet6
tisasegvirela;jiiket. ssydb alkalmazottjukat) drinl6 szemilyes adatot adnak et a mesik f6l r6szdre,
igr vag, gondoskodnak andl. hogy a harmadik szemdl,'ttil sziiksdg szerint megfelel6
felhatalmxziJsal rendelkezzenek a szemilyes adat tovebbiti$ira va$/ a szerz6lds teljesitdsdvel
kapcsolatban 6s ahhoz sziik6ges mert6kb€n harmadik szem6l).t drint6 szemdlyes adatot a CDPR
6. cikk ( I ) bckezdds l) pontja alapj6n. a masik szerzrid<i f€ljogos 6rdekeben veszik et egymdst6l.
Az etad6 f6l felel a harmadik szemdllyel szemben az adatkezelessel kapcsolatos el6ir6sok
betart6secrt, a fenti rendelkezesek megs€rt6s66(, igy kiil6n6sen a harmadik szemdlynek adott
tiij6koztalas clmulaszl6seert.

7.6. A szerz6d6 falek jogosuhak a mdsik filtdl a jelen szerz6d6s teljesitdse. ig/ els6sorban
kapcsolattan6s 6rdek6ben tudomisukm jutott szem6lyes adatokat nyilventartesukban larolni 6s a jelen

szerzfuds tel.iesilesdvel. a cdlhoz k6ti;tt adalkezeles elve szerinl dsszeniien itsszeftgg6 c6lra
felhasznalni 6s tovAbbilani.

1.7.

Ellel6 rdsz6r6la kapcsolattartiisra kijeldlt szem6ly eldrhet6s€g6vel:

Sert6s tekintetJben
Koncz Zolten. sert6stenyesztdsi osaelyvezet6 helyettes
Telefon: 06-20/432-l 873

EKG: 110-3443
e-mail: konczzolil.raqrosnec.hu

7.8.

Megrendcl6 rdszer6l a kapcsolatta(6sra kijel6lt szem6ly eldrhetds6g6vel:

Telefon:72152()-l

l8

EKC:123-3108
FAX: 721233-181
e-mail: pecs.uk@ bv.gov.hu
7 .9

.

Fclck r biinteles-\ egrehajtiissal kapcsolalos

spec idl is szabdlyokat marad6kla

lanul betartj dk.

7.10. Felek r68zitik. hogy amennyiben a Szerzdd€s bdrmely kiktitdse bir6seg rendelkezese. vagy
jogszab6ly / ioSszab6ly\ iltozis alapjen drvdnylelennek bizonyulna, igy az a Szerz6d6s e&v6b
rendelkez6seirrek erv€nycss6get nem 6rinti. Felek az 6rv6nyteleDs6g miatl kiesetl rendelkezest az
annak tartalmrhor lehel6 legkaizelebb dl16 drvenyes rendelkezdssel p6loljek.
7.11. Felek kijelentik es teljes kitrri kdtelezeltseget vrillalnak arr& ho8)'a jelen szerzdddsben
megielail6sre keriilt valanrennyi adatuk a val6siiSnak megfelelnek. Felek rdSzitik, hogy a jelen
szerzdd€sben leltiinleldsrc kerult b6rmel)'adatukban bekiivetkez6 valtozast. az
igazold
dokumentumnral esyidejdleg. a mrisik F6l r€szdre a vehozdst6l szdmitott l0 (tiz) munkanapon beliil
bejelentik. Az adirtvAltozllsra vonatkoz6 bejelentesi k6telezettsegek elmulasztiisab6l ered6 krrokd( a
bejelentdst elnrulaszt6 szez6d6 F6l teljes kitrii lelel6ss6ggel tartozik.
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7.12.

l.

ny

Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonr6l szdl6 201l. 6vi CXCVI. titrveny 3. g (l) bekezdes
pontja alapjrin 6ll6tiat6 szervezetnek mindsiil. Ell6t6 vellalja. hogy jelen pontban ren

ilatkozatriban foglaltak viiltozisa eset6n Megrendel6t haladdktalanul t6jdkoaatja.

7.13.

Ell6l6 kijelenti. hogy Magyarorszegon bejelyzetl gazdaeigi liirsaseg. amely - a szerz6dds
aleires6nak id6pontjdban - nem 1ill csiid-. felszmol6si vagy vEgelszimolasi eljdras hatilya alatl.

7.14. Meg.endel6 .ielen szerzdd€s al6inis6val kilejezetten lemond a jogszabdll' rilla I lehetdvd reft
kdrben arrol. hogy az Elldl6 tdrsas6g vezel6 tiszts6gvisel6ivel szemben a .ielen szerzod6ssel

egyib igin),t drv6nyesitsen. Az Ellet6 t6rsas6g vezet6
tisrs€gliseldi erre a felel6ssegkorldtozisra kiizvetleniil hivatkozhatnak. Felek kitlcsiiniisen is
kifejezeften kizirjak tovebb, a Megrendeld azon joget. hogy jelen szerz6d6st melt6madja arra val6
<isszefiiggdsben bdrmilyen ka(6rit6si vagy

hivatkoz6ssal. hogt- ezen ponlban foglalt i86n)'ervdnyesit6sr6l val6 lemond6s miatl a szolgaltatas 6s
ellenszolgelutds kiJzittt tblt[n6 6rt6karenytalansag lenne.

7.15. A

szerzaiddsb€n nem szabalvozott k6rd6sekre

a Ptk. 6s e8)db vonatkoz6

jogszabalyok

az ir6nyad6ak. Az esetleges jogvitekat Felek melCdsdrlik bdkis riton rendemi.
Amenn)iben ez nem vezet eredmen)'re. a per t6r$/et6l 6s indk6l6l ftiggden a Dunaijvdrosi
rendelkezesei

Janisbir6sdg vagy a Szekesfehdrveri Tiirvenyszik illet6kessegdt kiitik ki.

felek ajelen -6 sz6mozolt oldalb6l 6116- szerzdddst elolvastak. meSirtettdk. majd mint
akaratukkal mindenben megegyez6t. j6vdhagy6lag irjdk al6. A szerz6d6s n€gy erederi, eg),rnassal
megegyez6 p€ldrinyban k6sznlt. amel)ekMl h6rom p6ldriny a MeFendel6n6l. egy pdld6ny pedig az
Ell6t6nelmarad.

7.16. A
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di4ettog:
Az Avr. 55. g alapjdn penziigyi ellenjegyzesre jogosult szem6ly ellenjegyz6se
A szerzddest. minl pdnziig]-i ellenjegyzd a.? Arr. 50. \ rcndelkezesei dnelmibcn
ellen ieswem
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penziigyi ellenj egyzdsre j ogosult

A megbiz6jogi kipvisel6jekdnt nyilatkozom, hogy

a szerzridds

ajogszabilyi

rendelkezdseknek meufelel:
Pdcs.
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