
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
(kenyér, pékáru) 

 
 

 
E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 
4, adószám: 15566843-2-13, képviseli: Gyimesi Ildikó igazgató), másrészről az 
Immofix Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Szállító, cím: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. F. ép. 2. adószám: 
13528393-2-41, képviseli: Bottlik Ildikó) között. 
 
 
A Megrendelő (mint ajánlatkérő) a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 138. számában 
ajánlattételi felhívás közreadásával egyszerű eljárást indított. Az eljárás 1. 
részajánlatának (kenyér, pékáru) nyertese a Szállító.  
E szerződés szervesen kapcsolódik a hivatkozott ajánlattételi felhíváshoz, annak 
dokumentációjához, valamint a Szállító (mint nyertes ajánlattevő) ajánlatához. 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: kenyér, pékáru szállítása a Megrendelő intézményi konyhájába 
(Vác, Kölcsey u. 4.). 
 
A megrendelendő áru e szerződés mellékletében feltüntetett termékek közül kerül 
kiválasztásra. (A melléklet megegyezik a dokumentáció 3. sz. mellékletében szereplő 
terméklistával.) 
 
A hivatkozott melléklet 12 havi tervezett szállítási mennyiséget takar. Ettől – 1 év 
alatt – lefelé 20 %-kal eltérhet a Megrendelő. 
 
 
2. Az áru rendelése, számlázása 
 
Az áru rendelése a szállítási határidőt megelőző második munkanapon, faxon adható 
le. A rendelés módosítását, a szállítást megelőző munkanapon déli 12 óráig faxon 
lehet megtenni. 
 
A Szállító az áru átadásával egy időben a Megrendelőnek átadja a leszállított áruról 
szóló számlát. A Megrendelő a számla szerinti mennyiséget, minőséget az 
aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. (Amennyiben e szerződés 3. pontjában leírtak 
szerint utólagos átvétel valósul meg, úgy a számla elismerése a következő 
munkanap reggelén történik.) 
 
A megrendelt termék helyett más áru szállítása kizárólag előzetes egyeztetést 
követően történhet. 
 
 
 



 
3. Az áru átadás–átvétele  
 
A Szállító olyan I. osztályú árut köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar 
Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak. 
A Szállító a munkája egészében köteles betartani a HACCP előírásait, és köteles 
megfelelni az ANTSZ által megfogalmazott követelményeknek. 
 
Az árut a Szállító a Megrendelő konyhájának raktárába a reggel 6 órás 
munkakezdést megelőzően köteles eljuttatni. Mivel a Megrendelő dolgozói legfeljebb 
¾6-tól tartózkodnak a munkahelyükön, a Szállító számára az áru elhelyezésére, 
rendelkezésre áll egy zárható raktár. 
 
Minden munkanap reggelén sor kerül az áru szállítására. 
 
A Megrendelő az árut súly és darabszám szerint veszi át. A tapasztalt problémákról 
(sérülés, hiány, minőség, stb…) a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az áru átvétele 
során észlelt hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő köteles azonnali cserét 
biztosítani.   
 
A szállítandó kenyér mindig csomagolt és szeletelt legyen úgy, hogy a címkének az 
árun (és nem a csomagoláson) kell lennie.  
 
 
4. Vételár 
 
Az alkalmazandó nettó árak megegyeznek a Szállító (mint nyertes ajánlattevő) 
ajánlatában szereplőkkel. Ezt tartalmazza e szerződés melléklete. A nettó árakat a 
számlázáskor a mindenkor érvényes áfával növelni kell. 
 
A Szállító a mellékletben meghatározott árakat a szerződés időtartama alatt, a 
szerződéskötést követően 2011. április 1-én és 2012. április 1-én emelheti. Az 
emelés mértéke: a KSH által közölt, előző évre vonatkozó inflációs ráta 100 %-a. (Az 
első emelés időpontja: 2011. április 1.) 
 
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy külső személy/szervezet 
felé a mellékletben lévő bármely termékre akciót hirdet és ennek során az adott 
termék ára alacsonyabb lesz, mint a mellékletben szereplő, úgy – az akció 
időtartama alatt – a Szállító a Megrendelő részére is ezt az alacsonyabb árat 
érvényesíti.  
 
 
5. A fizetés módja 
 
A Szállító számláját a Megrendelő a teljesítést követő 30 napon belül a Szállító 
10401110-49555249-57501003 sz. számlájára átutalással egyenlíti ki. 
Az ellenérték kifizetésekor beszámításra kerülnek a tartozások–követelések (pl: 
visszáru, kötbér), és „nettósított” módon kerül sor az átutalásra. 
 



A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani. 
6. Kötbér 
 
A késedelmes teljesítés esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 10 %-át 
kitevő késedelmi kötbért fizet.  
Késedelmes teljesítésnek minősül az, ha az átadás-átvétel reggel 6 óra és ½7között 
történik meg és mindezért a Szállító a felelős. 
 
A szállítás meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő az adott szállítás nettó 
értékének 50 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizet. 
A szállítás meghiúsulásának minősül az, ha az átadás-átvétel reggel ½7-ig nem 
történik meg és mindezért a Szállító a felelős. 
 
 
7. Szerződés megszűnése: 
 
A szerződés megszűnik: 
- közös megállapodással  
- rendkívüli felmondással.  
 
A Szerződés súlyos megszegése esetén a Megrendelő, vagy a Szállító a másik 
félhez intézett, ajánlott, tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a Szerződést 
60 napos felmondási idővel mondhatja fel (a továbbiakban: "rendkívüli felmondás"). 
 
Rendkívüli felmondási ok lehet különösen:  
- Ha a Szállító egy hónapon belül két alkalommal késedelmesen teljesít.  
- Ha a Szállító egy hónapon belül két alkalommal hibásan teljesít.   
- Ha a Szállító egy napi szállítást egy hónapon belül két alkalommal egyáltalán 

nem teljesít. 
- Ha a Megrendelő a Szállító felszólítása ellenére sem fizeti ki a felszólításban írt 

határidőre az ellenszolgáltatás összegét.  
  
8. A szerződés hatálya 
 
E szerződés alapján 2010. január 25-én (illetve az azt követő első munkanapon) 
kezdődik a szállítás. A szerződés határozott időtartamú, és 2013. január 31-ig szól. 
 
A szerződés felmondására, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 
Ptk. az irányadó. 
 
 
Vác, …………………………. 
 
 
 
 

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

--------------------------------------------
Megrendelő 

 



 
 



 
                                                                                                                                                         melléklet 

Terméklista táblázat 
        
        
        

 1. RÉSZ:  KENYÉR, PÉKÁRU       
        

  Kenyér, pékáru Helyettesítő termék megnevezés  
Mennyiségi 

egység Kiszerelés 
1 évi 

mennyiség 

Nettó 
egységár 

Ft/kiszerelés  
Nettó ár 

összesen 
1. Briós    db 50 g 3 700 33 122 100 
2. Fánk lekváros   db 100 g 200 45 9 000 
3. Félbarna kenyér 1/1 szeletelt, csomagolt   db 1 kg 3 950 118 466 100 
4. Kalács foszlós   db 0,5 kg 550 209 114 950 
5. Kifli tejes   db 50 g 8 000 11 88 000 
6. Kuglóf   db 0,5 kg 300 209 62 700 
7. Magvas rozskenyér  szeletelt, csomagolt   db 0,75 kg 100 138 13 800 
8. Sajtos pogácsa mini kb.2dkg/db   csomag 50x2 dkg 5 892 4 460 
9. Sajtos pogácsa nagy   db 100 g 100 49 4 900 
10. Rozskenyér forma szeletelt, csomagolt   db 0,75 kg 1 000 118 118 000 
11. Sajtos rúd   db 100 g 700 49 34 300 
12. Zsemle vizes   db 50 g 8 500 10 85 000 
13. Zsemlemorzsa 0,5/1   csomag 0,5 kg 300 138 41 400 
14. Túrós batyu   db 100 g 300 49 14 700 
15. Lekváros bukta   db 100 g 100 49 4 900 
  Nettó mindösszesen            1 184 310 
        
 


