SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
( 64oo Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ) képviselője: Gép Károlyné intézményvezető, mint megrendelő (
továbbiakban: Megrendelő ), másrészről a ROYAL II. Sütőipari Zrt. ( 6400 Kiskunhalas,
Szabadkai út 90. ) képviselője: Nagy István ügyvezető, mint szállító ( továbbiakban: Szállító )
között, alulírott napon és helyen az alábbi az alábbi feltételekkel:
1./ Előzmények: Megrendelő, mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 12 havi étkeztetéséhez szükséges
alapanyagok beszerzése tárgyában. Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki,
minőségi követelményeket ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban határozta meg.
2./ Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette és döntését az elbírálást követően 2009. február 18. napján kihirdette.
Szállító a sütőipari termék termékcsoport győztese.
Az ajánlati felhívás és a Szállító által adott ajánlat tartalmával egyezően felek a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX tv. előírásai alapján az alábbiak szerint kötnek szerződést:
3./ A szerződés tárgya:
Szállító jelen szerződésben foglalt feltételekkel vállalja, hogy a Megrendelő részére jelen szerződés
mellékletét képező termékjegyzék szerinti termékekre az ajánlati felhívásban és dokumentációban
részletezett megrendelés alapján, az ugyancsak megadott határidő szerinti, s a dokumentációban
megadott mennyiség és minőségi követelmények szerint a 2.) pontban írt termékcsoport árúit
leszállítja. .
Szállító vállalja az ajánlati kiírás szerinti határidőben történő teljesítést azzal, hogy amennyiben a
teljesítés elháríthatatlan akadályba ütközik, úgy arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
A szerződés időtartama: 2009. április 1 - 2010. március 31.
4./ Szállító a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti kiszerelésben, kiszámolva, vagy
kimérve, tételes és részletes szállítólevéllel köteles átadni.
Az áru minősége meg kell, hogy feleljen a mindenkori hatályban levő törvényeknek,
szabványoknak továbbá az érvényes élelmiszerkönyvi előírásoknak és az I. osztályú minőségnek.
A megrendelő nem köteles átvenni az árut, ha az élelmiszereknél a teljesítés időpontjában a
fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési időtartamnak az egyharmadát meghaladó idő már
eltelt. A szállító az élelmiszerek tárolására és forgalmazására vonatkozó valamennyi
jogszabályi előírást köteles betartani.
Húsok esetében csak friss tőkehúst és előhűtött baromfit vesz át a megrendelő, amely megfelel a
minőségi előírásoknak, megfelelő hőmérsékletű és nem fagyasztott, származási bizonyítvánnyal
rendelkező termék.
5./ Az élelmiszerek szállításához szükséges göngyölegek biztosításáról a Szállító köteles
gondoskodni. Amennyiben a göngyöleg a teljesítés helyén marad, úgy azt a Megrendelő köteles a
következő szállítás alkalmával a Szállító részére visszaszolgáltatni.
6./ Szállító kijelenti, hogy a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, valamint
tevékenységére tekintettel HACCP rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkezik.

7./A Megrendelő a nem előírt időben vagy minőségben történő áru átvételét megtagadhatja.
Megrendelő jogosult a szállítás körülményeit bármikor ellenőrizni. A Szállító kijelenti, hogy a
szállítást segítő göngyölegek az ÁNTSZ előírásainak megfelelnek, a gépjárművek ÁNTSZ
engedéllyel rendelkeznek, hőmérsékletük az áru jellegének megfelelő.
8./ A Megrendelő a leszállított árút a Szállító, illetőleg a fuvarozó jelenlétében mennyiségileg és
minőségileg átveszi és ezt a számlán vagy szállítólevélen aláírásával és bélyegzővel igazolja. Az
esetleges minőségi kifogásokat, ha azok azonnal nem orvosolhatóak, a felek jegyzőkönyvben
rögzítik. A szállító köteles megfizetni a felmerülő többletköltséget ha hibás teljesítésből
adódóan valamilyen árut kiskereskedelmi forgalomban kell beszerezni, vagy amennyiben a
beszerzés nem lehetséges, s ennek kapcsán a kiadott étlaptól való eltérésre van szükség.
9./ Minőségi hiba esetén a Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után köteles a
szállítóval haladéktalanul közölni. A közlés történhet telefonon, faxon vagy elektronikus úton,
vagy a szállító jelenlétében jegyzőkönyv felvételével. Megrendelő köteles a Szállító számára
lehetővé tenni a kifogásolt termék azonosságának megállapítását, és a kifogás
megalapozottságának ellenőrzését.
Felek egymással kölcsönösen együttműködnek, mindkét részről lehetővé teszik, hogy Szállító,
vagy megbízottja, valamint Megrendelő részéről az élelmezésvezető felmerülő probléma,
minőségi , mennyiségi kifogás esetén haladéktalanul egyeztetni tudjon.
10./ Ha a minőségi hiba fennállását illetően a felek eltérő állásponton vannak, úgy a Szállító
kötelezettsége a megfelelő minőség bizonyítása és ennek során felmerülő költségek megtérítése.
Megrendelő is kérheti a minőségellenőrző szerv szakvéleményét, s amennyiben a kifogása jogos,
tehát a szállított termék nem felel meg a jogszabályi vagy szakmai kritériumoknak, az eset hibás
teljesítésnek minősül, s a Szállító köteles megtéríteni a vizsgálat költségét is.
11./Az ajánlati dokumentációban szereplő Áfa nélküli árait a Szállító a szerződéskötéstől számított
6 hónapig nem emelheti, utána az a Megrendelővel történő megállapodás során módosítható.
Az árak minden esetben magukban foglalják a szállítási és lerakodási költséget is.
Amennyiben Szállító az időben leadott megrendelés ellenére a megrendelt terméket nem a
termékdokumentációban kidolgozott feltételek szerint, hiányosan, vagy hibásan szállítja le, úgy
köteles az árú-érték 10 %/nap meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér – a Szállító
számlájának fizetése alkalmával – beszámítással kerül rendezésre.
Szerződő felek az ajánlati termék dokumentációban szereplő termékek a legalacsonyabb
mennyiséget jelölik, s a felek ettől + 20 %-ban eltérhetnek.
12./A megrendelő részére kiszállított árut a szállító számlázza, a megrendelővel előzetesen
meghatározott árakon. A számlát a vevő részére a jelen szerződés fejrészében megjelölt
címre megküldi.
13./Megrendelő köteles a számla keltétől számított 30 napon belül a számla végösszegét a szállító
ERSTE Bank 11908408-03602845 számú bankszámlájára átutalni.
14./. Amennyiben a felek lényeges kötelezettségüket súlyosan megszegik a szerződés azonnali
hatállyal felmondható.
Ilyen súlyos kötelezettségszegés ha a Szállító két alkalommal nem megfelelő időben teljesít, vagy
két alkalommal minőségileg hibás árut szállít, vagy ha Szállító fizetésképtelené vált, öncsődöt
jelentett, illetve ellene csődöt jelentetek, vagy felszámolási eljárás folyik ellene, továbbá, ha a
Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Szállító által kiállított és a Megrendelő által elfogadott
számla fizetési határidejének lejártát követő 60 napon belül sem tesz eleget.
Kiemelten súlyos hiba pl. romlott, lejárt szavatosságú áru szállítása esetén a szerződés azonnali
hatállyal felmondható.

Ha Megrendelő jelen szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, úgy
a Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további kifizetést követelni.
Szállító kötelezi magát, hogy bármely terméknek a hatóságilag elrendelt forgalomból való kivonás
esetén – a kivonás elrendelésétől számított 3 naptári napon belül – a forgalomból kivont és
kiszállított készítményt, terméket visszaveszi és értékét a Megrendelő részére jóváírja.
15./Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 303.§-ában meghatározott esetben
módosíthatják.
Egymás között felmerülő vitás kérdéseket a felek előzetesen tárgyalások útján kísérlik meg
rendezni, ennek eredménytelensége esetén a peres eljárásra értékhatárra tekintettel kikötik a
Kiskunhalasi Városi Bíróság, vagy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
16./Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit tekintik az irányadónak, különösen a szállítási szerződésekre ( Ptk. 379385. § ) és a szerződésszegésre ( Ptk. 298-318 § ) vonatkozó rendelkezéseket.
Melléklet: terméklista ( felek által aláírva ).
Felek a jelen szerződést elolvasást követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag aláírták.

Kiskunhalas, 2009. február 26.
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Megrendelő
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Szállító

