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amelyet megkötött egyrészről a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.)
Adószám:
Bankszámlát vezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám:
Képviselő neve, beosztása:

15372947-2-09
Raiffeisen Bank Zrt.
12052705-00225521-00100002
Németh Ernőné Intézményvezető

a továbbiakban: Megrendelő – másrészről a(z)
Berettyótej Kft. (4100. Berettyóújfalu, Vágóhíd u. 2/a.)
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlát vezető pénzintézet neve, címe:
Képviselő neve, tisztsége:

12649248-2-09
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a továbbiakban: Szállító - az alábbi feltételek szerint:
PREAMBULUM
A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le élelmiszerek beszerzése
tárgyában. A Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló
Bírálóbizottság javaslata alapján és a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást a IX.
termékcsoport vonatkozásában megnyerte.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.

2.2.

A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett, és a Szállító által megvásárolt
Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és jelen szerződés Mellékletében
megnevezett élelmiszerek – a továbbiakban: Termékek – szállítása.
A Szállító jelen szerződés aláírásával jelen szerződés mellékletében és a
dokumentációban meghatározott termékek szállítására vállal kötelezettséget, az
Ajánlati felhívásban és az Ajánlati dokumentációban foglalt feltételekkel.
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott termékek
vonatkozásában a megrendelésre kerülő mennyiség a szerződéses időtartam alatt
+30%-kal eltérhet.
Szállítási feltételek
Szállító a termékeket a Megrendelő által esetenként faxon vagy a szállítás alkalmával
írásban leadott 1 hetes időintervallumra vonatkozó megrendelései alapján
o a IX. termékcsoport vonatkozásában naponta, minden reggel 7 óráig;
köteles szállítani a Megrendelő részére.
A teljesítés helye:
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.,
Élelmiszerraktár.
A megrendeléseknek árucikkenként tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk
mennyiségét.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Megrendelő a szállítás előtti nap 12.00 órájáig jogosult a szállítmány összetételének
módosítására (mennyiségi értelemben, illetve pótmegrendelés).
Szállító telefonszáma, melyre a rendeléseket le kell adni: 54/401-072. Szállító
garantálja, hogy a fenti telefonszámot jelen szerződés időtartama alatt fenntartja,
illetve amennyiben a számváltozás történik, azt azonnal bejelenti a megrendelőnek. A
szállítónak biztosítania kell azt is, hogy a fenti számra beérkezett üzeneteket
figyelemmel kísérik. Ennek elmulasztása miatt szállítás nem maradhat el.
A termékek csak hűtőkocsiban szállíthatóak. Az áruk leszállításakor Megrendelő
képviselője az árut átveszi oly módon, hogy darabáru esetében megszámlálja, egyéb
termékek esetében méréssel ellenőrzi a szállítólevélen szereplő termék mennyiségét és
az áru hőfokát. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat
Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi.
A szállítólevélre fel kell jegyezni az áruban szemrevételezéssel megállapítható
károsodást, minőségi kifogást, valamint az áru átvételének megkezdése előtt
ellenőrzött hűtőkocsi belső hőmérsékletét is.
Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét. A számla kiállítására Szállító
a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevelek
alapján jogosult.
Szállító kötelezi magát, hogy az általa átadott termékek, I. osztályúak és megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak és a leszállítás időpontjában hatályos
élelmiszer-egészségügyi előírásoknak, mind a minőség, mind a csomagolás, mind
bármely más körülmény tekintetében.
Szállító köteles gondoskodni a szállító jármű előírás szerinti tisztántartásáról és az
általa beszerzett és kiszállított áru csomagolásának szennyeződés mentességéről is. A
Megrendelő szennyezett és nem tiszta járműben szállított árut nem vesz át.
Szerződéses ár
A szállítandó Termék(ek) árát jelen szerződés 1. számú mellékletét képező tételes
árjegyzék tartalmazza, s a megrendelő mellett az képezi az adott számla alapját.
Az egyes Termékekre vonatkozó ár az adott Termék ellenértékét, továbbá a Szállítót
terhelő egyéb költségeket, így különösen a 2.1. pontban meghatározott teljesítési
helyekre történő leszállítást és a fuvareszközökről történő lerakást is magában foglalja. A
Szállító a fentieken kívül semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díjvagy költségtérítés igénylésére.
A felek kijelentik, hogy az árjegyzékben szereplő árak a szerződés fix időtartama alatt,
azaz az aláírást követő 12 hónapban változatlanok maradnak.
Fizetési feltételek
Megrendelő előleget nem biztosít.
A számla kiállítására Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a
Megrendelő által aláírt szállítólevelek alapján havonta utólag jogosult. Megrendelő a
szállítólevélen igazolja a termék átvételét.
A termékek ellenértékét Megrendelő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel,
valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében fizeti
meg Szállító által kiállított számla alapján, jelen szerződésben foglaltaknak
megfelelően.
A számla három példányban készül el, amelyből az első két példány a Megrendelőnél
marad, a harmadik példány a Szállítóé.
Megrendelő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Szállítónak az
állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.
Amennyiben a Szállítónak az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott
köztartozása lenne, Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének
megfelelően jár el.
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4.6.

Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő szállítás ellenértékét a termékek
leszállítását követően, Szállító által kiállított számlák alapján, azok kiállításának
napjától számított 30 napon belül a Szállítónak a(z) OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11738046-20032795-00000000 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.
4.7. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
4.8. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására
a szerződés 2.5. és 4.2. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.
4.9. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről
szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni szállítónak, illetve Megrendelő
késedelme esetén, Vállalkozó a Megrendelő által adott felhatalmazó nyilatkozat
alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlájának terhére,
figyelemmel a Kbt. 305. §-ának (4) bekezdésére. A felhatalmazó nyilatkozat jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
4.10. A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az
irányadó.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Csomagolás
A Szállító a leszállítandó Terméke(ke)t az adott termékre vonatkozó módon,
csomagolva szállítja le a Megrendelőnek. A csomagoláson feltüntetett jelölésnek meg
kell felelnie az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM
együttes rendelet vonatkozó előírásainak. A Szállító olyan csomagolásról köteles
gondoskodni, hogy gyűjtőcsomagolás esetén se kerüljön sor a megrendelt terméknél
nagyobb mennyiség leszállítására.
A szállítandó terméken fel kell tüntetni a származási helyet és a szavatossági időt.
A Szállító saját költségén köteles biztosítani az áru szállításához esetlegesen szükséges
göngyöleget, melyek tisztítása Szállító feladata. A leszállított áru felhasználását
követően (illetve a felek megállapodása szerint az áru átvételét követően) a
göngyöleget a Megrendelő köteles a Szállítónak a következő szállítás alkalmával
visszaszolgáltatni. A göngyöleg a Szállító tulajdonát képezi, ebből következően a
göngyöleg olyan károsodását, amely Megrendelőnek felróható módon keletkezik,
köteles a Megrendelő a Szállítónak megtéríteni.
A felek jogai és kötelességei
A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni.
Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító olyan feltételekkel találkozik,
melyek akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a
késedelem tényéről és annak várható időtartamáról (A Szállító köteles a megrendelés
napján a Megrendelő részére jelezni, ha bármely akadály felmerül a beszerzendő árut
illetően, vagy az áru kiszállításával kapcsolatban.). Az értesítés elmaradása vagy
késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Szállító viseli.
Amennyiben ajánlatában jelezte, a Szállító jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére a
Szállító köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló
szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy
a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti
kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a Szállítónak kell
viselnie. Jelen pont tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 4. § 2. pontja
szerinti, hanem a Ptk. szerinti alvállalkozót is értik.
Megrendelő csak a Szállítóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem.
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6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Szállító az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a megrendelő
egyetértésével továbbá a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (2) bekezdésében foglalt
korlátozásokkal változtathatja meg.
A jelen szerződés szerinti megrendelés teljesítése során a Szállító előtt ismert az a
körülmény, hogy a Megrendelő tevékenységének az ellátásában a szállítás késedelmes
és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy
a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el. A szállítás késedelmes
és/vagy hibás teljesítése vagy lejárt szavatosságú termék szállítása a szerződés
azonnali felmondását vonhatja maga után Megrendelő részéről.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad.
A Szállító a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat
ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél
a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon
hasznosítja.
Átadás-átvétel
A mennyiségi átvételre a szállítás alkalmával kerül sor. A Termék(ek)
leszállításakor Megrendelő képviselője a Terméke(ke)t átveszi. Az átvétel
csomagolási egység darabszámának megszámlálásával történik.
A Termék(ek) mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat
Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni a termékben
szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is.
A szállítói gyűjtőcsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt a
Megrendelőnek a Termék(ek) átvételétől a fogyasztásig van lehetősége reklamációval
élni.
A fentieknél későbbi időpontban utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról a
felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv felvételéhez Szállítót – a kifogások
és a szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével – telefaxon a
mennyiségi hiány észlelését követően haladéktalanul meg kell hívnia Megrendelőnek.
Amennyiben a jegyzőkönyv felvételénél Szállító nem kívánja magát képviseltetni, úgy
Megrendelő jogosult a jegyzőkönyv önálló felvételére is.
Az utólagos mennyiségi kifogást a Szállítónak el kell fogadnia, ha azt képviselője,
illetőleg a Megrendelő aláírásával ellátott jegyzőkönyv tartalmazza. Amennyiben a
szemlén a Szállító nem tud megjelenni, a Megrendelő által felvett jegyzőkönyvben
foglaltakat köteles elfogadni a Szállító.
Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél
másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásban
visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító az áru
elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni.
A termékek minőségi átvételét a Megrendelő a felhasználás alkalmával végzi el. A
Megrendelő a termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt
minőségi kifogást haladéktalanul köteles szóban jelezni Szállító megbízottjának.
Amennyiben nem sikerül a panaszt mindkét fél számára megnyugtatóan rendezni, az
észlelt minőségi kifogást a Megrendelő írásban jelzi a Szállító felé (felvett
jegyzőkönyv megküldése). Amennyiben az írásos panasz rendezése nem történik meg
a megrendelő elállhat a szerződéstől.
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7.9.

Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös
megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági
határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék
ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
Erre az időszakra a Szállítót késedelmi kamat nem illeti meg.
7.10. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén – amennyiben a Szállító a hibás teljesítést
nem ismeri el – a kifogás megalapozottságát a vonatkozó szabvány szerinti mintavétel
alapján a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakvéleménye
alapján döntik el a felek. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve
kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit annak a félnek kell viselnie, akinek
kárára a bíróság ítélt.
7.11. Szállító a bejelentett mennyiségi, illetve minőségi kifogással érintett terméket 6 órán
belül köteles utánszállítással pótolni.
8.
8.1.
8.2.

Szavatosság
Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot vállal a leszállításra
kerülő Termék(ek) felhasználhatóságára, illetve arra, hogy az(ok) megfelel(nek) a
vonatkozó hatósági előírásoknak.
A szállító szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
leszállított Termék(ek) használatát akadályozza, vagy korlátozza.

9.
9.1.

Szerződésszegés
Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek
során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
9.2. Amennyiben a Szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelőséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az
gazdálkodó szervezettől az adott esetben elvárható.
9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a Szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.
9.4. Amennyiben Szállító jelen szerződés 2.1. pontjában megállapított határidőn belül nem
tudja a Terméke(ke)t leszállítani (késedelmes szállítás), Szállító alkalmanként 20.000
Ft késedelmi kötbér fizetésére köteles.
9.5. A kötbér összegét a Megrendelő az adott szállításhoz kapcsolódó számla értékéből
jogosult visszatartani.
9.6. Késedelmes szállítás esetén a Megrendelőnek jogában áll harmadik féltől a megrendelt
Terméke(ke)t beszerezni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Szállítóval
szemben érvényesíteni. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbérre nem
jogosult.
9.7. Amennyiben a Megrendelő szállításkor mennyiségi hiányt észlel, hibás teljesítési
kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiányzó mennyiség értéke,
mértéke pedig megegyezik a késedelmi kötbérével.
9.8. Ugyanígy hibás teljesítési kötbérre jogosult a Megrendelő 7.4. pont szerint utólagos
mennyiségi hiány jegyzőkönyvben történő megállapítása esetén.
9.9. Nem jogosult viszont a Megrendelő késedelmi kötbérre, ha a Szállító jelen szerződés
7.11. pontja szerint a mennyiségi kifogással érintett Terméke(ke)t határidőn belül
utánszállítással pótolja.
9.10. Jelen szerződés 7.8. pontja szerinti minőségi kifogás esetén a Megrendelő jelen
szerződés 9.7. pontja szerinti hibás teljesítési kötbérre jogosult.
9.11. Nem jogosult viszont a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre, ha a Szállító jelen
szerződés 7.11. pontja szerint a minőségi kifogással érintett Terméke(ke)t határidőn
belül utánszállítással pótolja.
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9.12. Amennyiben a felek között a minőségi kifogás tekintetében vita támad, s a független
minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozat a Megrendelő minőségi
kifogásait megerősíti, a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek
mértéke a minőségi kifogással érintett Termék(ek) bruttó értékének 50%-a.
9.13. A Szállító nem teljesítés (a teljesítés Szállítónak felróható lehetetlenné válása,
meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének Szállító általi megtagadása) esetén
Megrendelő a bruttó szerződéses ár 10%-ának megfelelő kötbért számít fel.
9.14. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
10.
A szerződés hatálya
10.1. Jelen szerződés határozott időre jött létre.
10.2. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően, 2010. június 1. napján lép
hatályba, és 2011. május 31. napjáig marad hatályban.
10.3. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve
a szerződés időbeli hatályának lejártával megszűnik.
10.4. A közös megegyezésen, illetve a szerződés időbeli hatályának lejártával történő
megszűnésén túlmenően a felek a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli
felmondás) is megszüntethetik – a sérelmet szenvedett fél kártérítési igényének
fenntartása mellett –, amennyiben a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt
kötelezettségeit ismételten nem teljesíti és a felek 30 napon belül tárgyalásos úton sem
tudnak megegyezni a szerződésszegés megítélésének tekintetében.
10.5. A 10.4. pontban szereplő rendkívüli felmondás esetében a felmondást ajánlott levél
útján is meg kell küldeni.
10.6. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna
meg.
11.
Szerződésmódosítás
11.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján
írásban lehet módosítani.
11.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy
telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett
fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül
köteles értesíteni, kivéve jelen szerződés 2.3. pontját, melyre az abban foglaltak az
irányadók.
12.
Engedélyek
12.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi
előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel
rendelkező Terméket szállíthat a Megrendelő részére.
12.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a
termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, a Szállító
köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.
12.3. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek a Szállítót terhelik.
12.4. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről
esetenként közösen állapodnak meg. Ebben az esetben azonban Szállítónak
bizonyítania kell a termék eredetét, jellemzőit, tulajdonságait olyan hivatalos
vizsgálati jegyzőkönyvekkel, illetve termékismertetésekkel, leírásokkal, amelyek
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egyértelműen bizonyítják Megrendelő számára, hogy a Szállító által megajánlott
termék egyenértékű a kiírásban, illetve dokumentációban megjelölt termékkel.
13.

Alkalmazandó jog
Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat
kell figyelembe venni:
– a Ptk.,
– a Kbt.

14.

Eljárás jogvita esetén
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton
kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a
szerződő felek értékhatártól függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, illetve a
Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15.
Egyéb
15.1. Jelen szerződés nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely
közbeszerzési eljárás árubeszerzésre irányult.
15.2. Minden jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítések írott
formában (elsősorban telefaxon, illetve ajánlott levélben) kell történnie. Ezen
értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
15.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel
együtt kezelendők:
o Ajánlati felhívás,
o Ajánlati dokumentáció,
o Szállító ajánlata.
15.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett
kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk
sorrendjében irányadóak.
15.5. Jelen szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A
szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Szállítót
illeti meg.
15.6. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag
aláírták.
Melléklet: 2 db
Ártáblázat
Felhatalmazó nyilatkozat
Biharkeresztes, 2010. május 31.

Szállító

Megrendelő
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1. számú melléklet

Termék megnevezése

S.sz

Összes
mennyiség

Mértékegység

Kért
kiszerelési
egység*

Specifikáció

Vonatkozó
előírások

Nettó
egységár
(Ft/kg
vagy
Ft/liter
vagy
Ft/db;
Ft/csomag
vagy
Ft/doboz)

Nettó összár
(nettó
egységár x
mennyiség)

Bruttó öszár
(Nettó összár
+ ÁFA)

IX. termékcsoport

157

Tej

158

Ízesített gyümölcsjoghurt,
gyümölcsdarabokkal

3,450 l

605 db

5l

magas hőmérségleten
hőkezelt,
homogénezett 2,8 %
zsírt. Polietilén csom

MÉ 2-51/02

175g

poharas min. 1,5 %
zsírt, homogénezett

MÉ 2-51/04-2

159

Tejföl

648 l

1l

poharas min. 18-20 %
zsírt. félzsíros,
homogénezett,élőflórás MÉ 2-51/04/11

160

Tehéntúró

225 kg

5 kg

félzsíros, zsir a sa.-ban
min 25 %
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MÉ 2-51/10

120

414000

488520

37

22385

26414

282

182736

215628

564

126900

149742

161

162
163
164
165

166

167

Vajkrém több ízben

Vajkrém natur
Linco margarin
Delma light margarin
Ráma margarin (téglalap alakú)

Sajtkrém (tömlős)

Kockasajt (8 cikkes)

168 Trappista sajt
169 Főző tejszín
IX. termékcsoport összesen

44 db

12
12
12
572

kg
kg
kg
db

8 db

102 doboz

50 kg
10 l

ízesített vajkészítmény
zsírtart. Min 37 %
többféle ízben

MÉ 2-51-06/13

168

7392

8723

ízesített vajkészítmény
zsírtart. Min 37 %
többféle ízben

MÉ 2-51-06/13

800
215
270
115

9600
2580
3240
65780

11328
3225
4050
82225

20g

zsírdús, zsír a sza.-ban
min 60 % többféle
ízben

MÉ 2-51/11

18

144

170

200g

ömlesztett sajt,
kenhető, zsíros, zsír a
sza.-ban min 45 %

MÉ 2-51/12

181

18462

21785

1-1,5 kg

félkemény sajt zsíros,
vágható, zsír a sza.ban, min 45 %

MÉ 2-51/06
MÉ 2-51/04

918
398

45900
3980
903099

54162
4696
1070668

250g

2 kg
500g
500g
250g
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2. számú melléklet
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT
Raiffeisen Bank Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 2-4.
Tisztelt Raiffeisen Bank!
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nevében megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk
terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok)
teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Számlatulajdonos megnevezése:

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Számlatulajdonos székhelye:

4110. Biharkeresztes, Alkotmány
u. 35-37.

Felhatalmazással érintett bankszámla száma:

12052705-00225521-00100002

Jogosult neve:
Jogosult képviseletére/cégjegyzésére jogosult személy

Berettyótej Kft.

Jogosult székhelye/címe:
Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:

4100. Berettyóújfalu, Vágóhíd u. 2/a.
11738046-20032795-00000000

Szoboszlai Vincéné Ügyvezető

OTP Bank Nyrt.

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.
A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde és a Berettyótej
Kft. között 2010. május 31. napján létrejött vállalkozási szerződés, melynek jelen nyilatkozat
elválaszthatatlan részét képezi.
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a
számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés
szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.
Kelt : Biharkeresztes, 2010. május 31.
……………………………………..
számlatulajdonos
Záradék:
A bank / takarékszövetkezet, mint a Számlatulajdonos számlavezető pénzintézete tudomásul
vesszük, hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a
Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Banki azonosító szám: ……………….
Kelt :……………………………………..
……………………………………..
pénzintézet
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