SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
név:
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
székhely:
1173 Budapest, Pesti út 117.
adószám:
15492519-2-42
bankszámlaszám:
11784009-15492519
cégjegyzékszám/PIR szám:
képviseli:
Bakonyi László
telefonszám:
06-1/254-0052
telefaxszám:
06-1/254-0100
E-mail cím:
bakonyi.laszlo@pestiut.hu
továbbiakban, mint megrendelő, másrészről
név:
Natur-Rost Kft.
székhely:
2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. hrsz. 1586/1
adószám:
10957587-2-13
bankszámlaszám:
10918001-00000033-43490000
cégjegyzékszám/PIR szám:
cg 13 09 166935
képviseli:
Vágvölgyi Zsolt ügyvezető
Lőnhárt József telephely vezető M: 0620 9784889
telefonszám:
0624 367 018; 0624 367 017;
telefaxszám:
0624 367 019
E-mail cím:
naturrost@invitel.hu
továbbiakban, mint szállító, együtt szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
1. A szerződés létrejötte
A szerződés a megrendelő által 2014. április hónapban élelmiszer beszerzésre kiírt
közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kínáló érvényes
ajánlatot tevő szállítóval jön létre, az eljárás során kiírt szerződési feltételekkel.
2. A szerződés tárgya
A szerződés a közbeszerzési eljárás Szárazáru, konzerváru megnevezésű résztémájában
szereplő élelmiszerek szállítására jön létre.
3. A szerződés időtartama
Jelen szerződés annak aláírástól számított 24 hónapos határozott időtartamra jön létre.
4. A teljesítés helye és határideje
4.1. A teljesítés helye minden esetben a megrendelő székhelye.
4.2. A szállító a tejtermékek esetén heti 6 alkalommal (hétfőtől – szombatig) hajnali 4.00
és 5.00 óra között, pékáru esetén heti 6 alkalommal (hétfőtől – szombatig) reggel 5.00 és 6.00
óra között, a többi termék esetében az egyedi megrendelésen megjelölt napokon reggel 6.30
és 11.00 óra között köteles a megrendelő székhelyére teljesíteni.
4.3. Megrendelő a rendeléseit heti bontásban telefaxon teszi meg, tárgyhetet megelőző hét
csütörtök napjáig.

A megrendelésekben szereplő határidőt a szerződő felek fix határidőnek tekintik figyelemmel
a szerződés tárgyának jellegére, valamint arra a körülményre, hogy a megrendelő élelmezési
feladatainak ellátása érdekében a gyors és megbízható alapanyag beszerzés elengedhetetlen.
4.4. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor szállító köteles maximum 4 órán belül a
megrendelt árut a helyszínre kiszállítani. A rendkívüli szállítás többletköltségét a megrendelő
köteles megtéríteni.
5. Az ellenszolgáltatás mértéke
5.1. Az ellenszolgáltatás mértéke a Szárazáru, konzerváru megnevezésű résztéma összes
termékére vonatkozóan évente, az ajánlattevő által megajánlott szerződéses ár 15 153 566 Ft
+ áfa.
5.2. Szerződő felek a szállító által közbeszerzési eljárás során megadott egységárakat adott
időszakra vonatkozóan fix áraknak tekintik. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlatban megadott, illetve az alábbiak szerint módosítható egységár jegyzék.
5.2.1. Az ajánlati árat a szerződéses időszakban a zöldség-gyümölcs termékeken kívül három
alkalommal lehet változtatni az alábbi algoritmus szerint:
A KSH által kiadott, nyílt internetes honlapon meghirdetett http://ksh.hu STADAT 3.6.4.
fogyasztói árindex (előző év december = 100,0 táblarész) szerint a változás mértéke az adott
élelmiszercsoportra vonatkozóan (%)
2015. január 1-től a 2014. decemberi index osztva a 2014. júniusi indexszel *100 (%);
2015. július 1-től a 2015. júniusi index osztva 2014. decemberi indexszel *100 (%);
2016. január 1-től a 2015. decemberi index osztva a 2015. júniusi indexszel *100 (%).
5.2.2. A zöldség-gyümölcs árak folyamatosan követik a nagybani piacon az adott termék
vonatkozásában érvényes ár növekedését vagy csökkenését az alábbiak szerint:
5.2.2.1. Az ajánlati ár nem változtatható, amíg a Nagybani Piaci ár minimális ára és a
maximális ára +30 %-os sávon belül helyezkedik el.
5.2.2.2. Az ajánlati árat adott terméknél csökkenteni kell, ha az magasabb, mint a Nagybani
Piac maximális ára +30%, a Nagybani Piac árának csökkenése arányában.
5.2.2.3. Az ajánlati árat adott terméknél növelni kell, ha az alacsonyabb, mint a Nagybani Piac
minimális ára, a Nagybani Piac árának növekedése arányában.
(a nagybani piac aktuális árait az árváltoztatáskor dokumentálni kell a www.nagybani.hu vagy
a budapesti nagybani piac hivatalos árlistájával! A Nagybani Piac bázis ára a 2014. májusában
közzétett első ár)
5.2.2.3. Azoknál az idényjellegű termékeknél, melyek az ajánlat készítésének időpontjában
nem szerepelnek a www.nagybani.hu honlapon az ajánlatban megadott árakat (prognosztizált
árakat) az alábbiak szerint kell módosítani:
- ha az ajánlati ár (prognosztizált ár) alacsonyabb, mint az idényjellegű termékek szállításakor
a www.nagybani.hu honlapon közzétett minimális ár, akkor a termék árát +10%-kal, de
maximum a közzétett minimálárig kell felemelni.
- ha az ajánlati ár (prognosztizált ár) magasabb, mint az idényjellegű termékek szállításakor a
www.nagybani.hu honlapon közzétett maximális ár+30%, akkor a termék árát -10%-kal, de
legfeljebb a közzétett maximális ár+30%-os szintig csökkenteni kell.
(Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy idényjellegű terméket csak akkor rendel, ha az a
www.nagybani.hu honlapon szerepel. Az idényjellegű termékek első szállításakor érvényes a
www.nagybani.hu honlapon szereplő árak tekintendők a további szállításokkor bázis árnak.

Az így pontosított árakat az 5.2.2.1.) 5.2.2.2.) 5.2.2.3.) pontokban rögzítettek alapján kell a
továbbiakban változtatni.
5.2.3 Szállító nem számolhat el a szerződés teljesítésével kapcsolatban olyan költségeket
melyek az 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel és melyek a szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
6. Fizetési feltételek
6.1. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. §-ában megfogalmazottak szerint teljesíti
a következők szerint:
Fizetési határidő az igazolt teljesítés napját követő 30 nap, ha a számla kézhezvétele a fizetési
határidő lejárta előtt legalább 15 nappal megtörténik. Megrendelő a fizetéseket átutalással a
szállító által megadott bankszámlára teljesíti.
7. A szerződő felek jogai és kötelezettségei
7.1. Szállító köteles megrendelő részére a megrendelt árukat első osztályú minőségben,
mennyiségben és határidőben leszállítani és a szállítólevelet a teljesítéssel egyidejűleg
megrendelő részére átadni.
7.2. Megrendelő valamennyi 200.000.- Ft nettó értéket meghaladó összegű számlát csak
abban az esetben fizeti ki, ha szállító a kifizetés napját megelőzően bemutat egy 30 nappal
nem régebben kelt nemleges együttes adóigazolást vagy szerepel a NAV köztartozásmentes
adózói adatbázisában.
7.3. Szállító köteles a vonatkozó jogszabályokra és szakmai előírásokra tekintettel a
termékeket olyan csomagolásban és körülmények között leszállítani, amely biztosítja a termék
épségének és minőségének megőrzését.
7.4. Szállító a terméket csomagolva és mérlegelve adja át. Az átadás-átvétel tényét,
valamint az átvételkor jelentkező esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat, valamint a
késedelem tényét szerződő felek a szállítólevélen rögzítik.
7.5. Megrendelőnek és szállítónak egyaránt a napi teljesítés megkezdése előtt legkésőbb 24
órával lehetősége van módosításra – az előzetes egyeztetések szerint – az adott napi tétel
vonatkozásában.
8. Szavatossági igények, elállás, kötbér
8.1. Hibás teljesítés (ha az áru nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, mennyiségi
hiány jelentkezik, vagy az áru a szerződéssel elérni kívánt célnak megfelelő felhasználásra
nem alkalmas) estén megrendelő köteles haladéktalanul jelezni szállító felé és követelheti 4
órán belüli minőségileg kifogástalan termékre való kicserélését.
8.2. Abban az esetben, ha szállító nem tesz eleget a fenti igénynek, megrendelő elállhat a
szerződéstől és követelheti szállítótól mindazon károk megtérítését, mely szállító hibás
teljesítése következtében állt elő.
8.3.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.4. Késedelmes teljesítés esetén megrendelő késedelmi kötbért számol fel, mely óránként,
a szállítandó termékek nettó értékének 4 %-a, de minimum 5.000 Ft. Valamennyi termék
tekintetében 4 órán túli késedelem esetén megrendelő a megrendelt termékek nettó értékének
20 %-át, de minimum 20.000 Ft-ot számol fel meghiúsulási kötbérként, továbbá a
szerződéstől való elállás jogát köti ki.
8.5. A szerződés meghiúsulása esetére a szerződő felek a jelen szerződésben rögzített teljes
nettó ellenértékre vetített 5 %-os meghiúsulás kötbért kötnek ki.

9.

Záró rendelkezések
9.1.

Szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a
dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha az
a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és, ha az valamelyik szerződő
fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződésmódosításkor a felek kötelesek a Kbt. 132.
§-ában leírtak alapján eljárni.

9.2. Ajánlatkérő előírja, hogy
a) a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az 9.3.), valamint 9.4) pont szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.3.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, ha szállítóban 25 %-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.

9.4.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, ha szállító 25 %-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.

9.5.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseket a Polgári Törvénykönyv, valamint a
Közbeszerzési Törvényről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kell
elbírálni.
9.6.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalással próbálják rendezni.

9.7.
Szerződő felek a jelen szerződést annak mellékletével együtt elolvasás és kellő
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
9.8.
Készült két eredeti példányban, amelyből egy eredeti példány megrendelőt, és egy
eredeti példány szállítót illeti meg.
Budapest, 2014. június 18.

……………………………………………
Megrendelő cégszerű aláírása

……………………………………………
Szállító cégszerű aláírása

