SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS
(húskészítmények, töltelékáruk)

E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Vác Város Önkormányzat Bölcsödék és
Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Kölcsey u.
4, adószám: 15566843-2-13, képviseli: Veszelei Sándorné igazgató), másrészrıl a
H&H 2001. Kft. (a továbbiakban: Szállító, cím: 3021 Lırinci, Árpád út 212., adószám:
12736937-2-10, képviseli: Hıs Károly) között.

A Megrendelı (mint ajánlatkérı 2008. december 15-én a Közbeszerzési Értesítı 146.
számában ajánlattételi felhívás közreadásával egyszerő eljárást indított. Az eljárás 4.
részajánlatának (húskészítmények, töltelékáruk) nyertese a Szállító.
E szerzıdés szervesen kapcsolódik a hivatkozott ajánlattételi felhíváshoz, annak
dokumentációjához, valamint a Szállító (mint nyertes ajánlattevı) ajánlatához.

1. A szerzıdés tárgya
A szerzıdés tárgya: húskészítmények, töltelékáruk szállítása a Megrendelı
intézményi konyhájába (Vác, Kölcsey u. 4.).
A megrendelendı áru e szerzıdés mellékletében feltüntetett termékek közül kerül
kiválasztásra. (A melléklet megegyezik a dokumentáció 6. sz. mellékletében szereplı
terméklistával.)
A hivatkozott melléklet 12 havi tervezett szállítási mennyiséget takar. Ettıl – 1 év
alatt – lefelé 15 %-kal eltérhet a Megrendelı.

2. Az áru rendelése, számlázása
Az áru rendelése a szállítási határidıt megelızı második munkanapon, faxon adható
le. A rendelés módosítását a szállítást megelızı munkanapon déli 12 óráig faxon
lehet megtenni.
A Szállító az áru átadásával egyidıben a Megrendelınek átadja a leszállított áruról
szóló számlát. A Megrendelı a számla szerinti mennyiséget, minıséget az
aláírásával és bélyegzıjével ismeri el.
A számlán szerepeljen az áru szavatossági ideje is.
A megrendelt termék helyett más áru szállítása kizárólag elızetes egyeztetést
követıen történhet.
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3. Az áru átadás–átvétele
A Szállító olyan I. osztályú árut köteles átadni, melynek minısége megfelel a Magyar
Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak.
A Szállító a munkája egészében köteles betartani a HACCP elıírásait, és köteles
megfelelni az ANTSZ által megfogalmazott követelményeknek.
Az áru szállítását a Megrendelı heti három alkalommal igényli. A konkrét szállítások
elızetes egyeztetéseket követıen, munkanapokon, munkaidıben történnek.
A Megrendelı az árut súly és szemrevételezés szerint veszi át. A tapasztalt
problémákról (sérülés, hiány, minıség, stb…) a felek jegyzıkönyvet vesznek fel.
Ezzel párhuzamosan a Szállító köteles azonnal megoldani a problémát. Az áru
átvétele során észlelt hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevı köteles azonnali
cserét biztosítani.

4. Vételár
Az alkalmazandó nettó árak megegyeznek a Szállító (mint nyertes ajánlattevı)
ajánlatában szereplıkkel. Ezt tartalmazza e szerzıdés melléklete. A nettó árakat a
számlázáskor a mindenkor érvényes áfával növelni kell.
A egyes termékek árai e szerzıdés idıtartama alatt 1 alkalommal (2010. április 1-én)
automatikusan növekednek. Az emelés mértéke megegyezik a KSH-nak az elızı
évre vonatkozó fogyasztói árindexével.
Az áremelés során e szerzıdés mellékletében szereplı termékek árai a KSH
indexével automatikusan felszorzásra kerülnek.
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy külsı személy/szervezet
felé a mellékletben lévı bármely termékre akciót hirdet és ennek során az adott
termék ára alacsonyabb lesz, mint a mellékletben szereplı, úgy – az akció
idıtartama alatt – a Szállító a Megrendelı részére is ezt az alacsonyabb árat
érvényesíti.

5. A fizetés módja
A Szállító számláját a Megrendelı a teljesítést követı 28 napon a
Szállító………………………….. sz. számlájára átutalással egyenlíti ki.
Az ellenérték kifizetésekor beszámításra kerülnek a tartozások–követelések (pl:
visszáru, kötbér), és „nettósított” módon kerül sor az átutalásra.
A Megrendelı késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelı késedelmi kamatot felszámítani.
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6. Kötbér
A késedelmes teljesítés esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 10 %-át
kitevı késedelmi kötbért fizet.
Késedelmes teljesítésnek minısül az, ha a nem az elızıleg írásban rögzített
szállítási határidıig, hanem az onnantól számított 120 percig történik meg az átadás
átvétel, és mindezért a Szállító a felelıs.
A szállítás meghiúsulása esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 50 %-át
kitevı meghiúsulási kötbért fizet.
A szállítás meghiúsulásának minısül az, ha a szállítási határidıtıl számított 120
percig nem történik meg az átadás átvétel, és mindezért a nyertes ajánlattevı a
felelıs.

7. Szerzıdés megszőnése:
A szerzıdés megszőnik:
- közös megállapodással
- rendkívüli felmondással
A Szerzıdés súlyos megszegése esetén a Megrendelı, vagy a Szállító a másik
félhez intézett, ajánlott, tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a Szerzıdést
60 napos felmondási idıvel mondhatja fel (a továbbiakban: "rendkívüli felmondás").
Rendkívüli felmondási ok lehet különösen:
- Ha a Szállító egy hónapon belül három alkalommal késedelmesen teljesít.
- Ha a Szállító egy hónapon belül három alkalommal hibásan teljesít.
- Ha a Szállító egy napi szállítást egy hónapon belül két alkalommal egyáltalán
nem teljesít.
- Ha a Megrendelı a Szállító felszólítása ellenére sem fizeti ki a felszólításban írt
határidıre az ellenszolgáltatás összegét.

8. A szerzıdés hatálya
E szerzıdés alapján 2009. március 1-én (illetve az azt követı elsı munkanapon)
kezdıdik a szállítás. A szerzıdés határozott idıtartamú, és 2011. február 28-ig szól.
A szerzıdés felmondására, valamint a szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a
Ptk. az irányadó.

Vác, 2009. február 18.

-------------------------------------------Szállító

-------------------------------------------Megrendelı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Húskészítmények, töltelékáruk
Fradi felvágott /bontatlan rúd/
Kenı májas /bontatlan rúd/
Löncs felvágott /bontatlan rúd/
Marha párizsi /bontatlan rúd/
Mexikói felvágott /bontatlan rúd/
Nyári turista szalámi /bontatlan rúd/
Paprikás diákcsemege /bontatlan rúd/
Pick sajtos párizsi /bontatlan rúd/
Pick sertés párizsi /bontatlan rúd/
Pick téliszalámi /bontatlan rúd/
Pick virsli
Pulyka párizsi /bontatlan rúd/
Szendvics sonka /bontatlan rúd/
Tavaszi csemege /bontatlan rúd/
Zala felvágott /bontatlan rúd/
Nettó mindösszesen
Pizza sonka

Nádudvari roppanós virsli

Pásztorhús sajtos párizsi

Helyettesítı termék megnevezés
Túra felvágott

4. RÉSZ: HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TÖLTELÉKÁRUK
Nettó
Mennyiségi
1 évi
egységár
egység
Kiszerelés mennyiség Ft/kiszerelés
db
1 kg
55
479
db
0,2 kg
25
459
db
1 kg
80
659
db
1 kg
20
669
db
1 kg
10
899
db
1 kg
15
809
db
0,5 kg
20
1 159
db
1 kg
20
789
db
1 kg
120
999
db
0,5 kg
30
3 479
kg
1 kg
220
739
db
1 kg
80
359
db
1 kg
120
679
db
1 kg
80
659
db
1 kg
20
689

Terméklista táblázat

Nettó ár
összesen
26 345
11 475
52 720
13 380
8 990
12 135
23 180
15 780
119 880
104 370
162 580
28 720
81 480
52 720
13 780
727 535

melléklet

