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Szú Ilitő

képviseletében Szlusl]yik Péter üg) vezető tag
között alu lírott helyen és napon az alábbi Feltételekkel:
I ) A beszerzés az I ntéziiiény 2098 Pi I isszentkereszt, Poinázi LI. 6. székhelye (a továbbiakban
Meizrendelő) élelnijszer beszerzési szükségletének biztosítása tárgyahan tőilénik. A szállítás tárgya:
Zöldség—gyüniölcs, Savanyúsúg.
2) A Megrendelő lehívásai alapján Szállító leszállítja a Megrendelő által a 3051 2—801!240’2t) 13
számú beszerzési eljárás során kiküldött áraján latkéréshen iiegliatározott mciii) iségi lbltéteIeknel
meg k lelő áru hIeségeke( a jelen szerződésben meghatározott teljesítés i helyre és időpontra. Az
áraján latkérésben nieghatározon a lap—őssznieiinyiségtól ( árokerettől ) Megrendelő a szerződés
teljesítése során ehérliet. A Szállító által benyújtott ártáblázatok a jelen szerződés 1—2. sz.
mellékletét képezik.
3) A jelek rögzíti L hogy a lap—összniennyiségen az aj án latkérés utolsó soraiban talál intő
összniennviség értendő. nem pg az egyes termékek sorában n ejeIölt eg es (alap) iiienny iségek.
Szállító a beszerzési eljárás során benyújtott ajánlata részeként megadott ú rtáblázatba Ii
meghatú rozott egységárakon köteles a szerződést teljesíteni.
Felek rögzítik továbbá. hogy Szállító az árajánlatban megajánlott termékekhez és k iszerelésekhez
köt e van a szerződés teljesítése során, azok más típussal vagy az azonos termékre vonatkozó
árajánlattól eltérő kiszereléssel csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásá al lielvettesíthetök. A
szerződés e rendelkezésének Szállító általi megszegése a hibás teljesítés következményeit vonja
maga után. A szerződés e rendelkezésének Szállító általi ismételt megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül és annak e szerződés szerinti jogkövetkezllién)eit onja maga után.
4) A Megrendelő az aján latkérésben tételesen iiegliatározo(t árnkeret terhére leli ívási jogot gyakorol.
A leli í áshan a Megrendelőnek pontosan meg kell jelölnie a leli ívásra kerülő ám ht.j táját. fajták
szerint az áru mennyiségét, a teljesítési he vet, valain int a leliívás kladásánik időpontját.

5) A Megrelklelo részére történt s,erzödésszeru teljesítések titán Megrendelő a leliívásban adott
niennviségek leszállitását követően az 1—2. sz. ártáblázat—nielléklet szerinti nettó egységár alapján a
liatal3 Os a íá—\ al számított árat (cl lenszolgáltatást) fizeti a Szál I itónak.
Jelen szerződés 1—2. si. niellékletében rögzített nettó egységárak kötöttek a teljesítés során.
tartalmaznak az általános lörgalm i adót kivéve minden, a teljesítés helyére történő leszáll ításig
ülmerü lő költséget. Felek tudomásul veszik hogy az általános forgalni i adó mértékének változása
esetén az I —2. sz. ártáb lázat alapján számított bruttó értékek a vonatkozó jogszabály á Itozásnak
iii eg le le lően v á I tsz nak. A fizetés iii egtörténtének i dó pontja az a ia p. amikor a NI egrende lő
száni láját a szám la ezetó bank a kilizetú’re kerülő összeggel megterlieli.
-

j\ szer,ődéskötéskor előre nem látható körülmén ekre v isszavezethető árvá ltozás esetén a I elek
jelen szerződést közös nieaeu ezéssel írásban niódositliatják.

Ameimy ben a leli i ás időpontjában az adott termék ..ake iós. és un nek kö etkenében a S,ál I itónál
az .akeiós’ termék ára kedezőbh az 1-2. sz. mellékletben szereplő egységárnál. akkor Szállító
köteles az adott terméket az ‚.ake jós ároif’ szállítani. Szállító köteles Megrendelőt írásban
tájékoztatni a vá rli al O akc jók ró I legalább havonta 2 a Ik a lom iii a I e szerződés j dőtartani a alatt.
6) Megrendelő a Szál lítónak heti számlázási lehetőséget biztosít a leliívási jog keretében
niegrende lésre került és az előző héten leszáll itott ártiknak megfelelően. A szám lát a NI egrendelő
ncére és széklielycímére kell kiállítani. Szállító a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi
igazolása titán nyáj tliatja be a szám lát. M egrejidelő a ki lizetést a ben őjtott számla cl lögadása után.
a teljesítéstől számított 30 napon belül álutalással teljesíti a Szállító 65700)1 0—10822588—
00000000 szám (i számlájára. A szerződésszerű teljesítés igazo lásaként Niegrendelő kép se lője a
szállitóleelet / számlát aláirásáal látja cl: A szállitóleveleket uellékletként csatolni kell a
szái 11 I ól iz
-

7) A teljesítés hehe; 2098 Piliss,entkeres,t, Pomázi ti. 6.
8) A s,er,ődés hatálya: a szerződés hatálybalépésétől. azaz a s,’erződéskötéstől a leli ívások alapján
fbly ainatosan a 2014. december 31 —ig kiadott lehívás teljesitéséig.
9) Szállítús: Szállító köteles a niegrende és leadásától számított egy naptári napon belül a megrendelt
teriiiékeket Megrendelő székliel érc leszáll ítani .A megrendelést a szállítást n egelőző iii tinkanapon
legkésőbb I 4 óráig kell Száll itólioz elj tittatni Az ártiátvétel időpontja; munkanapokon 07 órától I -4
óráig. Szállító a szállítást a hét valamennyi nitinkanapjára vállalja.
10) A Szállító köteles az árut a szerződésben tueghatározott termék jellegének iicglzleIő
száll ítóeszközzel és csomagolásban leszáll ítani, aiiie 13’ az áru épségét a iuvarozáskor, illetve a
tároláskor megója. Az áruk átvéte lekor Megrendelő jogosult esetenként ellenőrizni a szál ító járni ű
előírásoknak való megfélelőségét (pI.; hőmérséklet), a jármű és a kísérő higiéniás állapotát.
anie lyet adatl apra rögzít.
11) Szállító az árut a leli ívásban meghatározott hely re köteles leszáll ítan L a saját költségére és
ves.’él érc.
A tuvamzó közreni úködésével történő szállítás esetén az árut a Szállító köteles a teljesítés i he 1 en a
hivarozotol át enni. és a luvarozoval szembeni esetleges kárigény eket ér én esíteni.
A Megrendelő kötelezettséget állat arra, hogy a leszáltított áru ellwlczésérc kijelöli a teljeshési
helyet a Száll ítónak A k i rakodás költsége Szál lítót terheli. A Megrendelő által kijelölt he ly iségben
a Száll hó által leszáll itott és kirakodott. vagy a fuvarozó közremiíködésé cl leszáll ított és a Szállító
által k irakodott ártit Megrendelő megbízottja kiesoni agolja és cl lenőrzi. hogy az árti az előírt
nienny iséghen és darabszániban, sértetlen és ép állapotban került—e leszól I ításra. Az általa észlelt
i

.

hányt vagy hibát a Szállító az előírt te jesítési határidőn bel ül saját költségére köteles
pótolni illetve kicserélni. A szerződés utóbbi rendelkezésének Szállító általi megszegése a hibás
teljesítés következményeit vonja maga után. A szerzódés e rendelkezésének Szállító általi ismételt
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és annak e szerződés szerinti jogkövetkezményeit
\ onja maga után. A irt en iv i ben a inegren de It ternl ék nem a M egren dcl ö által m egje I ölt 1w Ivre. vagy
min ép állapotban vagy nem a megrendelt darahszánihan!mennviségbcn kerül leszállitásra. úgy ezt
a félek egyezően szintén Ii ibás teljesítésnek tekintik, mely amennyi ben ismételten előlordLi I. Úgy
Szállító ezzel a niagaratásával súlyos szerződésszegést követel annak jogkövetkezménvei mellett.
men nviségi

A mennyiségi átvételt követően Megrendelő megbízottja a Szállítótól a száll itólevélen megjelölt
termékeket egyszerű minőségi megvizsgálás. ellenőrzés titán áteszi. és az átétel tényét a
szál lítólevélen illetve a szám lán alá írásá al és eégbélvegzéssel igazolja. A gy ártás i Ii ibából eredő
ag\ a szállítás során nlegserü It csoiiiago lás miatti liii nőségi hibás termékliez kapeso lódóan
ni inöségi k i fögást a Megrendelő csak e szerződés 13. pontjában megliatározottak szeri Ilt
ér ényesitlleL
12) Szállító garantálja. hogy az. általa leszáll ított áruk niegfélelnek a Magyar llelm iszerkönv ben és
egy éb nii nden kor hatályos vonatkozó jogszabálvokhan illetve előirásokban ai adott árura
meghatározott előírásoknak. Felek vállalják, hogy a teljesítés során a hatályos jogszahályokhan
lii egh atározottakna k irt eg lé lel őe n •j ám ak cl
A Szállító garantálja. hogy a leszál lításra kerülő termékek irt inden esetben I. osztá Ivúak lesznek.
va lairt int azt. hogy a teljesítés időpontjában a Íogvaszthatósági idej ül legalább I ‘—ed részével
rendelkeznek.
13) A 11) pontban nevesítetten tú Ii (tehát mennyiségi Ii iháll ás szembetűnő csomago lási h i hán k ívű Ii
irt illűségi hiba esetén a irt nőségi Ilibára a Megrendelő az eltartllatósági időn belül Ii ivatkozliat. A
irt inőségi ki fögást az észlelést követően lialadéktalanLi L de legkésőbb a kö etkező m unkanapon

reggel 9 óráig köteles jelezni a Szállító kIé. A lubáról jegyzőkönyv készül, amelyet mind a
Megrendelő kép iselője. iii md a Szál I ító aláírni köteles. A jegyzőköny v Szállító általi a láírásának
Ii iány a a későbbi Megrendelői jogérvény es ítésnek nem képezi akadá lyát. Amenny i ben Szállító nem
isni eri cl a ni nősúgi k i lbgást. Megrendelő szakllatósági megtek i ntést kezdeni ény wliet.
A mennyiben Megrendelő szakhatósági megteki ntést kezdeményez, a szakluaósági előírás lesi az
irányadó. Anien lvi ben a ni inőségi k i fogást a szakllatóság jogosnak ill inősíti. a szakliatóság
bevonásából eredő összes költség a Szállitót terheli. cl lenkező esetben a szakliatóság
közreniűködéséből eredő költségeiket a felek maguk viselik.
A szakllatóság ál láspontjának megféle lően a Szállító köteles a jótál lásra vagy sz.a atosságra
vonatkozó szabályok szerint a 11 iányosságot vagy hibát haladékta lanti I niegszüntetn i Amennyiben
Szállító az igy megá I lapított Ii iánvosság vagy hiba ha ladéktalan cl liárításával késleked ik. Úgy
Megrendelő által szál I itóval közölt írásbeli lélszól ításban meghatározott teljesítési határidő
eredménytelen elteltével Megrendelő a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja
Száll ítóval szem bell.
14) Szállító a bizony lat napjától számítva jogszabály szerinti jótá I lást va lani int szavatosságot vállal a
leszállított árura.
IS) Szerzödésszegés:
A Szállítónak lélróható okból tör énő késedelmes teljesítés vagy nem teljesítés vagy hibás teljesítés
esetén a Szállító köthér fizetésére köteles.
A Szállító a leliiváshan szereplő termék titán késedelmes teljesítés esetén félóránként a
leliiváshan szereplő áruk bruttó ellenértékének I %-ával egyező összegű késedelmi kötbért
(maximum 3 óra késedelemig), hibás teljesítés esetén a hibával érirjtétt lehiváshan szereplő
áruk bruttó ellenértéke 25%—nak megfelelő hibás teljesítési kötbért flzet’airtelyet iii int lejárt
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pénzkövetelésl köteles siáin lájából le onni Amenn\ ben a levonásra nem kerti I sor úg
Megrendelő a köthér mértékét a számla k ieg en I ítése során a záni Iakö etelés értékéből le onliatja.
A késede ni i és hibás teljes ítési köthérek ci ítési alapja a leli í’ ásban szereplő áruk brtitto
ellen értéke
I libás teUcsítés esetén a Szállító jogosult három (3) órás póthatáridííbeu a szerzódésszerfi. az
érintett megreiidelésben loglaltaknak neglélelő teljesítésre.A hibás teljesítés ogkihetkezménvei a
három órás póthatáridő elteltét követően áll nak be, a szerzódésszerű teljes ítésig a pótliatáridőbő I
eltelt időre a Megrendelő a késedelmi kötbéire jogosult.
Megrendelő súly os szerződésszegés esetén jogosult a szerződést azonnali hatál lval egyoldalúan
Ílmondan i ( reiidk ívíi Ii klniondás). Itbben az esetben a Megrendelőt e szerződés szerinti
niegli I úsu lási kötbér I eti meg. valani int a kötbért meghaladó kárát is ér énvesídet Száll ítóval
szemben. A mcgliiúsulúsi Iditbér iiértéke az Alap-össznienn iség fiuy elenihevételével szán itott
nettó .s,erzodéses cl lenérték lizn ninaradó részének 25 %—a. Megrendelő a köthér mér ékét a számla
k ieg enl ítése során a siáin lakö ete és értékéből levonhatja.
A Felek rögzítik. hogy
is liaior esetét kiée a leliiásbai szereplo termék szállításának 3 oras
késedelnie. Vag\ a Ii ibás terméknek a 3 órás póthatáridőn belüli ki nem cserélése sú l os
szerzodésszegésnek iii iiiosül .A hibás teljesitési kötbér és a késedelui i kőtbér eg üttesen
alkalmazható.
A llel rögzítik. hogy hibás teljesitésnek a Íbntiek mellett a következők minősülnek:
hUll I utgiUndUlt liii ‘ tg nm a ilUghUndUlt tpus kLI ül lcsz tlltas I a2\ hUm a nitghcndUlt
kis/Ui L lU5bUIl kUl LII II u u lUsz ill it 151 I
a k i szú II ított termék nem Felel meg az éleim iszerekke I szemben túiiiasztható minőségi
követeInién eknek.
nem a megreide It nienny iségben kerti I leszáll ításra a niegreiide It áru.
—

%

—

—

A klek rögzitik. hogy a Megrendelő részéről súlxos szer,ődéss,egésnek minősül a kiflzetés
esedékessege na pjato I számított 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó lizetési késedel ne.

ló) Megrendelő késedelines Fizetése esetén a Szállító a Ptk 301/A.
késedelmi kamatot .szaiii ftp ÍbI.

(2)j3) bekezdése szerinti

17) A lelek ajelen szerződésben az írásban történő értesítés alatt levél, email iIlete telelaxon történő
értesítést értenek Az írásbeli éitesítés ttidomásra más napjúnak a címzett részéről történő át ételt
értik a Felek. A let elezés nyelve magyar.
-

18) Megrendelő a leli ívást az ártikeret terhére kizárólag írásban adhat hix vagy email útján.
módosítást azonban szóban is tehet.
19) Kapcsolattartásra Iblogosított személyek:
a) Szállító részéről:
Szltisny ik Péter
h) Meurendeló részéről:
Farsang I amás Igazgató-helyettes
Katona—Berényi István

lel.: 0626-347-655
lel.: 0626—347-655

Fax: 0626-347-677
Fax: 0626-347-677

20) Felek nentesülnek a jelen szerződéshől eredő kötelezettségeik nem vag részbeni teljesitésével
kapcsolatos fele lösségük alól. ha a nem teljesítés vagy a részbeni nem teljesítés o
y an előre nem
1
látható. és a I elek által cl liáríthatatlan rendk ívü Ii esemény iii iatt következet I be. amel) Vis
ma iornak ii inősíi I (háború, földrengés, természeti csapás, stb.). A v is Iii aiorral érintett Fél köteles a

lilás ik lelet a vis major bekövetke,éséről,

I letve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni

A V 5

maiornak minősülő körülményt, eseményt az arrajogosu Itnak kell igaiol nia.
21) A szerződés csak a s,er,ődő (élek köiös megegyezésével. írásban módosítható. A Felek az I
si.áni ú mcI lék letben szereplő nettó egységárak módosításával kapcsolatban kifejezetten jelzik.
hogy a, árak módosítására a 20 I 3. dccciii ber 31 napjáig terjedő időszakban csak és kizárólag
abban az esetben kerülhet sor. 1Ml 2 szerzödéskötést kövctííen a szerződéskötéskor előre nem
látható ok következtében beállott körülmény iii iatt a szerződés a Iaiiiely ik (öl lényeges jogos
—

—

é d ekét sérti.

22) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérés. a Szál lítói ajánlat. a Mag ar
Köztársaság Polgári I %rvénykönvvéről sió ló I 959. évi IV. törvény valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok az iránvadók
23) A szerződéshől eredő itákat a Felek békés úton kívánják rendezni. Amenn ben az cu eztetés 30
ui pon belül nem vezet ered uén re. a Felek a láet ik uagukat a Megrendelő székhel e szerinti
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
24) Jelen sz.erződ és elválasztli;itatlaii részét képezi: az aján lattevíi kereskedel iiii ajánlata
1 1—2. sz. inellékleo.
(ártáblázat
S,er,ődő k lek a jelen szerződést. anielv nég\ példányban készült. iii it akaratukkal
nle2egve,őt elol asás és ériclnie,és után. lieI benliagvólag íiják alá.
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indenhen

Mellékletek:
—

—

I. si. melléklet: Savany (iság ártáblázat
2. s,. iiiellékle: /öldség—ivüiiiölcs úrtáblázat
/j
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