SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Újhartyán Község Önkormányzata
Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
adószáma: 15391236-2-13
Képviseletében: Schulcz József Polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)
másrészről
Tunner György vállalkozó
Székhelyének címe: Újhartyán, Fő u. 26/b.

adószáma: 49845235-2-33
továbbiakban, mint Szállító között
alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Preambulum

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 125. §
(2) a.) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban bonyolította
le különféle élelmiszerek beszerzését. Szállító az ajánlati felhívásban meghatározott termékek
gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező szakcég, aki részt vett az
eljárásban, s a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló munkabizottság javaslata, a Megrendelő
döntése alapján ezen eljárás résznyertese/nyertese.

1.) A szerződés tárgya, mennyisége
A szerződés tárgya az 1. részajánlat szerinti:
Mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek : 318 kg élelmezési alapanyagok
szállítása. A szerződött mennyiségtől a szállított mennyiség – 30%-kal térhet el.
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállított termék mindenben megfelel a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak és kifogástalan minőségű.

2.) Megrendelések és teljesítésük

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő által megrendelt élelmiszereket az
igényelt mennyiségi ütemezés szerint szállítja, a szerződés 4. számú melléklete szerinti
időpontokban. A szállítandó mennyiségi keretet az ajánlati dokumentáció valamint az ajánlati
felhívás, és a vállalkozó ajánlata amely a szerződés 1. számú melléklet tartalmazza
termékenként (bázismennyiség – létszámfüggő).
Megrendelő a tervezett kiszállítás előtt legalább 24 órával korábban jogosult a megrendelést
módosítani. A rendelésmódosítás plussz/mínusz 20%-kal térhet el az eredeti megrendeléstől.
Amennyiben Szállító a megrendelt mennyiséget nem tudja szállítani, úgy a Megrendelő
jogosult harmadik személytől beszerezni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az
esetleges árkülönbözetet a felek a soron következő számla összegébe beszámítják.

3.) Szerződéses érték
3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg
343.440.-Ft + Áfa.

Ezen ár magában foglalja a Megrendelő székhelyére szállítással együtt az áru ellenértékét.
Tételes árlistát az ajánlattevő ajánlata tartalmazza, amely ezen szerződés 1. számú melléklete.

3.2. A 3.1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerződésmódosítás nélkül adhatja meg
Megrendelő a megrendelését az ajánlati felhívásban és dokumentációban szereplő termékekre.

3.3. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak legalább 2011. február hó 01.
napjáig fix árnak tekintendők (ajánlat szerint), ármódosítást kezdeményezni 2011. március 1.
napját követően a szerződés időtartama alatt legfeljebb egy esetben lehet évente.
Az ármódosítás mértéke nem haladhatja meg az adott hónapban érvényes jegybanki
alapkamat mértékének 70%-át. Ha az árváltozásra a Megrendelő 5 munkanapon belül nem
válaszol, úgy azt elfogadottnak tekinti, ha nem, ártárgyalást kezdeményez. Ha az
ártárgyaláson az árban megállapodni nem tudnak, úgy az rendkívüli felmondási oknak
minősül.

4.) Az áru kiszállítása
4.1. Szállító a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának és
az áru jellegének megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a szavatossági

lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. A csomagolásnak – a leszállítandó áru jellegét
figyelmébe véve – biztosítania kell az áru minőségi megóvását.

4.2. Szállító az árut saját fuvareszközzel – saját költségére szállítja – Megrendelő székhely
címén lévő konyhájára, a jelen szerződés 4. számú mellékletében megadott időpontban.

4.3. A kiszállításra kerülő áru felhasználhatósági idejének meg kell haladnia a gyártás és a
felhasználás közötti időtartamot.

4.4. A szállításra a kiadott dokumentáció 9.4. pontjában írtaknak megfelelően kerül sor:
1. részajánlat: Mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek

5.) Mennyiség és minőségi átvétel
Szállító az általa csomagolt és kiszerelt szállításra kerülő áru azonosításához szükséges adatok
feltüntetésére vállal kötelezettséget.
Mennyiségi hiányt a felek jegyzőkönyvben rögzítik, melynek pénzügyi elszámolását a
számlában érvényesítik.
Az áruért a Szállító viseli a kárveszélyt, illetve a kockázatot a Megrendelőnek történő
átadásig. Az átadást követően a kárveszély átszáll a Megrendelőre.
Mennyiségi és minőségi átvételre a Szállító képviselőjének jelenlétében kerül sor,
amennyiben a Szállító képviselője a minőségi észrevételt nem fogadja el, úgy a felek közösen
mintát vesznek. A mintavétel és a bevizsgálás költségét a Szállító előlegezi és azon fél viseli,
akinek mulasztását a vizsgálat igazolja.

6.) Fizetési mód, fizetési határidő
Megrendelő a Szállító által naponta benyújtott számla ellenértékét a Szállító bankszámlájára
utalja át, a Szállító számlájának benyújtásától számított 30 napon belül.
Számlázás rendje: Az áru kiszállítása részletes számlával történik. Fizetési idejének az a nap
számít, amikor Megrendelő számláját számlavezető bankja megterhelte.

A Szállító számlavezetője: Örkényi Takarék Szövetkezet

Számlaszáma: 6550006811 000781

7.) Hibás teljesítés, meghiúsulás
Szállító jelen szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes, vagy nem teljesítése
esetén kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelmesen, illetve hibásan teljesített
áru nettó értékének 10%-a, minimum 10.000.-Ft/alkalom. Megrendelő 1 órán túli szállítói
késedelem esetén jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítésére, melynek összege 20.000./Ft/alkalom. A Megrendelő a lejárt kötbér követelését jogosult a Szállító következő
számlájának összegébe beszámítani.

8.) Szerződés hatályba lépése és felmondása
Jelen szállítási szerződés az aláírással lép érvénybe, melynek alapján a teljesítést 2010.
augusztus 1. napjától kell megkezdeni. Ezen szerződés az aláírástól számított 2013. június 30.
-ig hatályos.
A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor. A felmondási idő 15 nap. A
felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.

Rendkívüli felmondási oknak minősül, ha
-

Szállító ismételt írásos felszólítás ellenére nem teljesít,

-

Megrendelő egymást követő 3 alkalommal az ellenérték megfizetésével
késedelembe esik,

-

A szerződő felek az évközi árváltozás mértéken megállapodni nem tudnak.

9.) Kedvezmények
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a havonta kialakított akciós árakat a Megrendelő
részére biztosítja, melyről írásban a tárgyhót megelőző hó 25. napjáig tájékoztatást ad.

10.)

Egyéb kikötések

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki
betekinthet. Megrendelő ezen szerződést a honlapján a Kbt. 17. § (1) bekezdés d) ponja
alapján közzé teszi.

10.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése céljából e szerződésen
alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (1) és
(3) bekezdése és a 306. A § (1) és (5) bekezdése szerintit előírások érvényesítését.

11.)

Záró rendelkezések

11.1. A szerződés tejesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelő hozzájárulása nélkül
nem adható át harmadik személynek.

11.2. Jelen szerződés és annak melléklete a szerződő felek közös megegyezésével, írásban
módosítható a Kbt. 303. §-ában írt esetekben.

11.3. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az ajánlattételi felhívás, a
dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás a mértékadó.

11.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. És a Kbt. Előírásai az irányadók.

11.5. Az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törtvény 36.
A §-ában foglalt rendelkezések betartásával kerülhet sor. Szállító a tájékoztatást tudomásul
veszi és vállalja, hogy a hivatkozott jogszabály szerint jár el.

11.6. Minden, jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levében, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi
vételekor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

11.7. Ezen szerződésből eredeti jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni, a
Kbt. 316. § (2) bekezdése szerinti jogvita tekintetében – a pertárgy értékétől függően –
alávetik magukat a Dabas Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének.

11.8. Ezen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2-2 példány illeti szerződő
feleket. A szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Dátum: Újhartyán, 2010. szeptember 1.

____________________________
Megrendelő

____________________________
Szállító

Szerződés csatolt mellékletei:
1. Ajánlattevő eredeti ajánlata
2. Kizáró okok eredeti igazolásai
3. Szállítási hely és idő megjelölése rész ajánlattételenként

3. sz. melléklet:

Szállítási hely és idő megjelölése
rész ajánlattételenként

Szállítási hely minden rész ajánlat esetén:
Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha Gyermekvár
Cím: 2367 Újhartyán, Béla gödör 3.

Szállítási idő rész ajánlatonként:

1. mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek:
Szállítási idő: Hetente, reggel 6:45-től 10:00-ig.
Megrendeléstől számított 24 óra.
Elhelyezés: Konyha terület: Raktár: Fagyasztószekrény.

2. zöldség, gyümölcs:
Szállítási idő: Hetente, reggel 6:45-től 8:00-ig.
Megrendeléstől számított 24 óra.
Elhelyezés: Konyha terület: Földes árú raktár.

3. savanyúságok:
Szállítási idő: Hetente, reggel 6:45-től 10:30-ig.
Megrendeléstől számított 12 óra.
Elhelyezés: Konyha terület: Általános hűtő.

