SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi
Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács
Jánosné intézményvezető) – mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő) illetve,
másrészről T and T Sütőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1238 Budapest,
Grassalkovich u. 143. szám alatti gazdasági társaság (Adószáma: 10953703-2-43) mint
szállító (továbbiakban: szállító, együttesen: felek) között az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek mellett:
1.

Előzmények

1.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő mint a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 22. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti
ajánlatkérő szervezet 2009. március 20.-án a Kbt. 48. § (1) bekezdés alapján a
közösségi értékrendnek megfelelő, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési
pályázatot indított élelmiszer alapanyagok beszerzése tárgyában.
1.2. A fenti közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a kenyér és pékárú
termékek beszerzésére irányuló rész tekintetében legkedvezőbb érvényes ajánlatot
szállító tette, akit a megrendelő ezen rész vonatkozásában a közbeszerzési eljárás
nyertesévé nyilvánított.
1.3. A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott
közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapján képező ajánlattételi
felhívás, valamint dokumentáció és a szállító által benyújtott ajánlat tartalma
szerint kötik meg.
2.

A szerződés tárgya

2.1. A megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a szállítótól a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben részletesen
meghatározott élelmiszer alapanyagok megrendelő részére történő leszállítását a
jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.
2.2. A szállító a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a megrendelő által igényelt
– és a közbeszerzési eljárásban szereplő ajánlatának részét képező, általa
meghatározott megrendelő lapon – és a megrendelő lapon részletesen
meghatározott élelmiszer alapanyagokat a jelen szerződésben foglaltak szerint a
megrendelő leszállítja.
3.

A teljesítés helye és határideje:

3.1. A szállító a jelen szerződés tárgyát képező élelmiszer alapanyagokat a
megrendelő 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti központi konyhájára
köteles szállítani és ott azokat a megrendelő kapcsolattartója részére átadásátvételi eljárás útján átadni.
3.2. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú
mellékletben meghatározott élelmiszer alapanyagokat a megrendelőlapon
feltüntetett- - a felek által közösen megállapított – határidőn belül köteles az előző
pontban meghatározott helyre szállítani és ott a megrendelő kapcsolattartója
részére átadni.
3.3. A felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő székhelyére történő
érkezésekor a szerződés tárgyát képező élelmiszer alapanyagoknak, közös átadásátvételi eljárás során hajtják végre a leszállított áruk mennyiségi és minőségi
átvételét.

3.4. Amennyiben a leszállított élelmiszer alapanyagok a lefolytatott közös átadásátvételi eljárás során mennyiségi és minőségi kifogás alá nem esnek, úgy a
megrendelő a szállító által átadott szállítólevélen a teljesítést igazolja és ezzel
lehetőséget ad arra, hogy a következő hónap elején az igazolt szállítások
összegzéséről a szállító számlát bocsásson ki.
3.5. Ha az átadás-átvételi eljárás során a szállító teljesítésével kapcsolatban
mennyiségi vagy minőségi kifogások merülnek fel, úgy a megrendelő igényt tart a
szállítóval közösen kialakított határidőn belül a termékek kicserélésére. Ha a
szállító a megadott határidőt nem tudja teljesíteni, akkor a megrendelő jogosult az
ellenszolgáltatás legfeljebb 20 %-ának visszatartására a kifogás maradéktalan
kijavításáig.
3.6. A felek megállapodnak abban, hogy a szállító a visszatartás jogszerű gyakorlása
esetén késedelmi kamatot és kártérítést nem követelhet.
3.7. A felek megállapodnak abban, hogy a jótállás körébe tartozó zavarok, hibák
észlelését követően a megrendelő 24 órán belül írásban értesíti a szállítót, aki ezt
követően 8 órán belül megkezdi a hibák kijavítását. Ha 8 órán belül a hibát
kijavítania nem sikerül, akkor köteles a megrendelő számára cserét biztosítani, az
így kicserélt termékek leszállítását követően a jótállás újra kezdődik.
3.8. A felek megállapodnak abban, hogy ha a szállító a megrendelő által
meghatározott szállítási határidőt nem tartja be, úgy minden megkezdett határidő
utáni óra tekintetében a szállító az idáig ki nem fizetett, de leszállított
termékeinek ellenértékének 5 %-át kötbér címén elvonhatja a soron következő, a
szállító által benyújtott számlából.
4.

Fizetési feltételek

4.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező élelmiszer
alapanyagok vételárát tételenként a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1.
számú mellékletben határozzák meg.
4.2. A megrendelő által a különböző tételek egységárral felszorzott ténylegesen
leszállított és átvett árumennyiség ellenértékét, melyet a szállító a mindenkori
hatályos ÁFA többlettel növel meg, az átvételtől számított 30 napon belül banki
átutalással fizeti meg a szállító számláján szereplő bankszámlára történő utalással.
4.3. A felek megállapodnak abban, hogy a szállító a jelen szerződés teljesítése
érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel az
élelmiszer alapanyagok ellenértékére, illetve azoknak megrendelő székhelyére
történő szállításának költségére, belekalkulálta a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képező 1. számú mellékletben feltüntetett tételek egységárába, ezért
semmilyen jogcímen egyéb kifizetésre nem tarthat igényt.
4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyát képező élelmiszer
alapanyagok vételára a szerződés teljes körű teljesítését követően utólag egy
összegben esedékes.
4.5. A felek rögzítik, hogy a megrendelő fizetésének alapfeltétele a kifogás mentes
szállítás, mely a mennyiségi és minőségi igényeknek megfelel. Ezt a felek
közösen, a megtartott átadás-átvételt követően alakítják ki és a teljesítésről a
megrendelő teljesítési igazolást bocsát ki a szállító szállítólevelén.
4.6. A szállító a kifogásmentes átadás-átvételt igazoló teljesítési igazolásokat
tartalmazó szállításairól a soron következő hét első munkanapján nyújthat be
számlát, mely tartalmazza az előző hét fent említett kritériumoknak megfelelő
szállításainak ellenértékét.

5.

Felek jogai és kötelességei

5.1. A szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező élelmiszer alapanyagokat a
meghatározott határidőn belül az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban,
illetve az ajánlatában meghatározottak szerint a megrendelő székhelyére szállítani
és ott átadás-átvételi eljárás útján a megrendelő tulajdonába adni.
5.2. A szállító a jelen szerződés tárgyát képező élelmiszer alapanyagokat az ajánlati
felhívásban, dokumentációban és ajánlatában feltüntetett kiszerelés, csomagolás
szerint köteles átadni a megrendelőnek.
5.3. A szállító köteles az átadott termékek rendeltetésszerű használatához,
felhasználásához szükséges minden nemű tájékoztatást és információt a
megrendelő számára megadni, annak kérése esetén írásban is.
5.4. A szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát
képező élelmiszer alapanyagok tekintetében nincs olyan joga, amely a
megrendelő tulajdon szerzését akadályozza vagy korlátozza.
5.5. A szerződést a Kbt. 304. § (1) bekezdése önállóan kell teljesítenie, alvállalkozót
nem foglalkoztathat, teljesítési segédet nem vehet igénybe.
5.6. A megrendelő – a szállító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a vételárat
esedékességekor a jelen szerződésben foglaltak szerint a szállítónak megfizetni.
5.7. A megrendelő a szállításkor köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés
megfelelő-e. A teljesítéssel kapcsolatban felmerült, észlelt hibát köteles annak
felfedezése után szállítóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét
megjelölni.
5.8. A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a
mulasztó fél felelős.
6.

Egyéb rendelkezések

6.1. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés, mely határozott időre
köttetett, a határidő elteltével minden különösebb jogcselekmény nélkül
megszűnik.
6.2. A szállító képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a
társaság jogképes, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 30 napnál nem
régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal (aláírás mintával) igazolt
adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű
felhatalmazással rendelkezik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szerződést – különös
tekintettel a vételárra, illetve a felek jogaira és kötelességeire – csak közös
megegyezéssel, írásban, a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével módosíthatják.
6.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.
6.5. A tárgyalásuk eredménytelensége esetén közös elhatározással a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. Törvényben (Pp.) szabályozott értékhatár
szerinti hatásköri rendelkezéstől függően a Ráckevei Városi bíróság, illetőleg a
Pest Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

6.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. Törvény (Ptk.) a szállítási szerződésre, adás-vételre vonatkozó
speciális, illetve a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvénynek (Kbt.) a szerződések
módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak.
6.7. Szerződő felek kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívás,
dokumentáció és az ajánlat jelen szerződés részét képezi.

ajánlattételi

6.8. A szerződő fel a jelen szállítási szerződést elolvasták, megértették, annak
rendelkezéseit egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen
írták alá.
6.9. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a megrendelő, 1
példányt a szállító vett birtokba.
7.

Mellékletek:
7.1.1. 1.sz. melléklet – a szerződés tárgyát képező élelmiszer alapanyagok listája

5. számú melléklet

Amely készült az egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi
Konyhája -mint megrendelő, másrészről a T and T Sütőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich u. 143. szám alatti gazdasági társaság mint szállító között 2009. június 01. napján létrejött, a megrendelő részére szállítandó
élelmiszer alapanyagok megrendelésére irányuló szállítási szerződéshez.

A szerződő felek rögzítik, hogy a szállító - figyelemmel a fentiekben meghatározott
szállítási szerződésben vállalt kötelezettségeire - az alábbiakban meghatározott élelmiszer
alapanyagokat köteles a megrendelő számára szállítani a táblázat megfelelő oszlopában
feltüntetett - a szállító ajánlatában vállalt - áron.
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