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1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. — Felek

megállapítják,

Intézmény,

hogy

a

Bács-Kiskun

Megyei

,Platán"

mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015.

Integrált

Szociális

évi CXLIII. törvény

(Kbt.) Második része, XV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az
ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021. április 13. napján 2021/5
071-180354 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítőben 2021. április 14. napján, KÉ5987/2021 szám alatt került közzétételre.

1.2. . A Bács-Kiskun Megyei ,Platán" Integrált Szociális Intézmény, mint ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat elbírálta és eljárást lezáró döntését
2021. augusztus 5. napján megküldte az ajánlattevőknek. A Bács-Kiskun Megyei
nPlatán" Integrált Szociális Intézmény, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásba
hozott döntése szerint a közbeszerzés 9. része, a , Szárazáru - Platán" esetében
nyertes ajánlattevő a Szállító lett.
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1.3.

Felek a jelen szállítási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő,

ajánlatkérő

ajánlati felhívása

és közbeszerzési

dokumentumai,

mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

1.4.

valamint

mint

a Szállító,

Felek megállapítják, hogy tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:59. §-a által rögzített szerződési szabadság elvére,
és a típusszabadságra, atipikus szerződést kívánnak kötni.

A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTAL HASZNÁLT FOGALMAK
2.1.

Szerződés:

a Megrendelő

és a Szállító,

mint nyertes

ajánlattevő

között a jelen

szerződéssel létrejött szállítási szerződés, annak valamennyi mellékletével együtt.

2.2.

Megrendelések: a Megrendelő által a Szállító felé megküldött, a konkrét termékek
leszállítására vonatkozó igénybejelentések.

2.3.

Ajánlattételi táblázat: a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező és a Szállító által
az ajánlatába becsatolt táblázat, amely a jelen szállítási szerződés 1. számú
mellékletét képezi, és amely tartalmazza a leszállítandó élelmiszerek tételes

felsorolását, a termékek megnevezését, azok termékleírásait, mennyiségi egységeit, a

Szerződés időtartamára vonatkozó mennyiségét, a Szállító által megajánlott termékek
megnevezését, a megajánlott termékek leírását, egységárait és a vételárat.

2.4.

Termékek:

a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi táblázatban

részletesen felsorolt élelmiszerek,

A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA
3.1.

Jelen szállítási szerződés tárgya a Bács-Kiskun Megyei ,Platán" Integrált Szociális
Intézmény, mint Megrendelő részére szárazáru élelmiszerek folyamatos szállítása.
Jelen--szerződés- -kizárólag - a szerződésben" meghatározott -mellékletekkel- -együtt
érvényes.

3.2.

A leszállítandó

3.3.

Megrendelő a jelen szállítási szerződés időtartama alatt az 1. számú melléklet szerinti
ajánlattételi táblázatban meghatározott mennyiségektől tételenként --30 96-kal

élelmiszerek

tételes

felsorolását,

a termékek

megnevezését,

azok

termékleírásait, mennyiségi egységeit, mennyiségét, a Szállító által megajánlott
termékek megnevezését, a megajánlott termékek leírását, egységárait és a teljes
vételárat a Szállító nyertes ajánlata alapján a jelen szerződés 1. számú mellékletét
képező ajánlattételi táblázat tartalmazza.

eltérhet.

A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
4.1.

A jelen szállítási szerződés határozott időtartamra, 2021. augusztus 26. napjától
2022. október 20. napjáig jön létre.

4.2.

2022. október 20. napjával a jelen szállítási szerződés minden további jogcselekmény
nélküt megszűnik.

A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN LESZÁLLÍTANDÓ TERMÉKEK
MENNYISÉGE
5.1.

A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását, azok mennyiségeit a jelen szerződés

5.2.

A Megrendelő által megrendelhető legkisebb rendelési egység: a megrendelt
terméknek az ajánlattételi táblázatban meghatározott 1 kiszerelési egysége.

5.3.

A Megrendelő a megrendeléseiben az ajánlattételi táblázatban felsorolt termékek
bármely tétele esetében -4- 30 96-kal eltérhet az ajánlattételi táblázatban
meghatározott mennyiségektől (opcionális mennyiség). Az opcionális mennyiség
lehívása automatikusan történik abban a pillanatban, amikor a Megrendelő által
megrendelt termékek mennyisége eléri az ajánlattételi táblázatban meghatározott

1. számú mellékletét képező ajánlattételi táblázat tartalmazza.

mennyiséget (alapmennyiséget). Megrendelőnek ezzel nem keletkezik kötelezettsége

a teljes opcionális mennyiség megvásárlására, annak csak a ténylegesen megrendelt
részére vonatkozó ellenszolgáltatást köteles megfizetni Szállító részére az
alapmennyiség vonatkozásában megajánlott egységáron.
5.4.

Megrendelő számára a tételenkénti -- 30 96-kal való eltérés lehetőség, de nem
kötelezettség. Megrendelő az ajánlattételi táblázatban meghatározott mennyiségeken
túlmenően nem köteles további termékek megrendelésére a Szállítótól.

5.5.

Szállító semmilyen jogcímen nem érvényesíthet igényt a Megrendelővel szemben
abban az esetben, ha a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi
táblázatban részletesen meghatározott mennyiségeken túlmenően nem kerül sor
további termékek megrendelésére, vagy az ajánlattételi táblázatban meghatározott
mennyiségeken túlmenően tételenként -- 30 94-nál kevesebb mennyiségű termék
kerül megrendelésre a Szállítótól.

5.6.

A közbeszerzési eljárás során Szállító tájékoztatást
leszállítandó termékek mennyiségéről.

5.7.

Szállító a Megrendelő megrendeléseit attól függetlenül köteles teljesíteni, hogy a
Megrendelő a jelen szerződés időtartamához viszonyítva milyen mennyiséget rendel
meg. A Megrendelő nem köteles figyelemmel lenni arra, hogy a termékek
időarányosan kerüljenek megrendelésére.

5.8.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt
azon, a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekről, amelyek
esetében Szállító kedvezményt nyújt (akciós termékek). Megrendelő jogosult ezen
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kapott a Megrendelő

részére

e

termékek esetében a kedvezményes (akciós) áron a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott mennyiségen - ideértve a tételenkénti -- 30 96-kal való
eltérés lehetőségét is - belül bármilyen mennyiségű termék megrendelésére.
Megrendelő ez esetben sem köteles figyelemmel lenni arra, hogy a termékek
időarányosan kerüljenek megrendelésre. A kedvezményes (akciós) áron történő

vásárlás a jelen szállítási szerződésen alapul, Így nem jelenti és nem igényli a jelen
szállítási szerződés módosítását.

A TELJESÍTÉS HELYE
6.1.

6.2.

A teljesítés helye:
,
- Bács-Kiskun Megyei ,PLATÁN" Integrált Szociális Intézmény Szőke Tisza Otthona
és Zöld Sziget Lakóotthona, 6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.
Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Szállítóval történt előzetes időpont

egyeztetés alapján jogosult a Szállító által megjelölt helyről (a Szállító székhelyéről,

telephelyéről,
fióktelepéről)
a termékeknek
a saját fuvareszközzel
történő
elszállítására is. Szállító a termék vételárán kívül ilyen esetben nem jogosult költség

vagy díj felszámítására.

MEGRENDELÉSEK
7.1.

Megrendelő

a termékeket

a jelen

szállítási szerződés

alapján,

folyamatosan külön-külön, írásban rendeli meg a Szállítótól.

annak

hatálya

alatt

7.2.

Megrendelő a megrendeléseit — választása szerint — jogosult levélben, telefax útján
vagy elektronikus úton megküldeni a Szállítának.

7.3.

Megrendelő a megrendeléseket legkésőbb a leszállítani kért termékek szállításának
teljesítését megelőző héten, a megelőző hét szerdai napján 16,00 óráig köteles a
szállítónak megküldeni vagy a Szállító képviselőjének személyesen átadni.

7A.

A Megrendelő az írásban megküldött vagy átadott megrendelőben részletesen közli a
Szállítóval a leszállítandó
-

termékeket,

- . azok mennyiségét,
- a teljesítés pontos időpontját (a hét mely napján, az adott nap hány órájától hány
órájáig terjedő időtartamban kell a termékeket leszállítani),
- a teljesítés pontos helyét,
- a terméket átvevő személy nevét és elérhetőségét.
A megrendelés nem lehet ellentétes a jelen szállítási szerződésben foglaltakkal.
7.5.

Megrendelő a napi gyakoriságú vagy a hetente több alkalommal történő szállítási
megrendelését jogosult egy teljes hétre vonatkozóan, a szállítási gyakoriságnak
megfelelő bontásban, a jelen szerződés 7.3. és 7.4. pontjaiban foglaltak szerint
megküldeni a Szállítónak.

7.6.

Szállító a megrendelés

kézhezvételétől
4

számított

legkésőbb

2 munkanapon

belül

-

köteles a megrendelést írásban (telefaxon vagy elektronikus úton) visszaigazolni. A
visszaigazolásnak tartalmaznia kell a leszállításra kerülő
- . termékeket,

- . azok mennyiségét,
- a teljesítés pontos időpontját (a hét mely napján, az adott nap hány órájától hány
órájáig terjedő időtartamban kerül sor a termékek leszállítására),
- a leszállításra kerülő termékek vételárát tételenkénti bontásban, az egységárakat
-

és a vételárat,

a teljesítés pontos helyét.

A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
8.1.

Szállító

a megrendelt

termékeket

a Megrendelő

megrendeléseiben

8.2.

A jelen szállítási szerződés tárgyát képező termékeknek a Megrendelő részére történő
szállítása gyakoriságát a jelen szállítási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

8.3.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen szállítási szerződés 2. számú
mellékletében
foglaltakhoz
képest
több
alkalommal
is jogosult termékek
megrendelésére, amennyiben előre nem látható beszerzési igénye keletkezik. Szállító
a megrendelésben foglaltaknak ebben az esetben is köteles eleget tenni. Szállító a
jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti szállítási gyakoriságnál több szállítás
esetén szállítási költség felszámítására jogosult a Megrendelő felé, kivéve a
termékeknek a Megrendelő saját fuvareszközével történő szállítása esetén.

gyakorisággal, időpontokban és teljesítési helyekre köteles leszállítani.

meghatározott

A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
9.1.

szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban és a nyertes ajánlatában megajánlott, a jelen szerződés 1. számú
mellékletében felsorolt termékeket a Megrendelőnek a szállítási szerződés hatálya
alatt folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőkre és a
6.1. pont szerinti teljesítési helyekre leszállítja.

9.2.

Szállító a jelen szállítási szerződés teljes időtartama alatt köteles biztosítani a jelen
szerződés 1. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában a
folyamatos szállítást.

9.3.

A Szállító által leszállításra kerülő termékeknek meg kell felelniük a Közbeszerzési
Dokumentumokban és a Szállító nyertes ajánlatában foglalt termékleírásoknak.

9.4.

Szállító köteles minden szállítás alkalrnával friss termékek szállítására.

9.5.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján leszállított termékek
a szállítás napján érvényes valamennyi szabványnak, jogszabályi előírásnak
megfelelnek, mentesek mindenfajta mennyiségi vagy minőségi hibától, azok
tulajdonjogát a Szállító jogosultan adja át a Megrendelőnek.

9.6. — Szállító a termékeknek a. Megrendelőnek a jelen szerződés 6.1. pontjában megjelölt
telephelyeire szállításáért a Megrendelő felé díjazás felszámítására nem jogosult, a
termékek vételára a szállítási költségeket magában foglalja.
9.7. — Szállító a termékek szállításáért költséget kizárólag abban az esetben számíthat fel,
ha a Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
gyakoriságnál több alkalommal rendel meg terméke(kejt és kéri azok telephelyéfeire
szállítását. Felek megállapodnak abban, hogy Szállító a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott gyakoriságon túlmenően minden további szállítás után
bruttó 5.000.-Ft, azaz Ötezer forint szállítási költség felszámítására jogosult a
Megrendelő felé.
9.8. — Szállító a termékeket
megfelelő

a jogszabályi

szállítóeszközzel,

és egyéb

becsomagolva,

a

hatósági

szállítás

előírásoknak

módjának

mindenben

megfelelő

csomagolásban szállítja le. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a
termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. Szállítónak a
csomagoláson, illetőleg a termékíek) szállítólevelén fe! kell tüntetnie a termékek és a
megrendelés azonosításához szükséges adatokat.
9.9. — Szállító köteles a megrendelt termékeket a Megrendelő által a megrendeléseiben
meghatározott teljesítési időpontokban leszállítani, és azokat átadni a Megrendelő
által a megrendeléseiben megnevezett, a terméket átvevő személy részére. Szállító a
megrendelésekben meghatározott teljesítési időpontoktól csak a Megrendelő előzetes
hozzájárulásával térhet el, de ebben az esetben is köteles a leszállított termékeket a
Megrendelő által megnevezett személy részére átadhi.
9.10.

Nem

minősül

teljesítésnek,

ha

a

Szállító

a

termékeket

az

átvételre

jogosult

személynek nem adja át vagy azt átvétel nélkül a Megrendelő területén vagy azon
kívül, őrizetlenül hagyja.

9.11.

A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Szállítónak kell teljesítenie.

9.12.

Szállító alvállalkozó
igénybevételére
a Kbt.
idevonatkozó
rendelkezéseinek
megfelelően jogosult. Szállító a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett
alvállalkozóí(kjért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.

9.13.

A Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban bemutatott
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat

el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás
útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Szállító e szervezet nélkül vagy a helyette

bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt
meg.
9.14.

Szállító a jelen szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt
vesz a szerződés teljesítésében, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
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alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az. általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt, a kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt.
9.15.

A közbeszerzési eljárás során a Szállító által bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerződés

sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont
szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns
körülmény tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető.
9.16.

A Szállító fél személye

10.

A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

10.1.

A leszállított termékek fuvarozótól történő átvétele a Megrendelő kötelezettsége. A
termékek fuvarozótól történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagoláson
észlelhető sérülések és a csomagj/doboz hiányok esetén köteles a fuvarozóval
szemben kárigényt bejelenteni.

10.2.

A termékek csomag/doboz szerinti mennyiségi átvételére a fuvarozótól történő
átvételkor kerül sor, míg a tételes mennyiségi és minőségi átvételre a termékek

változhat meg.

csak a Kbt.

139.

§ (1) bekezdésében

foglalt esetekben

szavatossági idején belül, a tényleges felhasználások alkalmával kerül sor.

10.3.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel,
amelyet haladéktalanul köteles a Szállító részére megküldeni. A megállapított
hiányokat és sérült termékeket Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 2
napon belül saját költségére utánszállítással köteles pólolni.

10.4.

A leszállított termékeket a Megrendelő a saját költségére és veszélyére a termékek
rendeltetésének megfelelő körülmények között raktározza.

10.5.

A termékek minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

10.6.

A

10.7.

Amennyiben a Szállító a Megrendelő minőségi vagy mennyiségi kifogását nem ismeri

11.

A VÉTELÁR

11.1.

A szállítási szerződés időtartama alatt a Szállító részéről leszállítandó élelmiszerek
vételára az ajánlattételi táblázatban meghatározott mennyiségre a Szállító nyertes
ajánlata szerint

Megrendelő

köteles

az

észlelt

minőségi

Szállítóval haladéktalanul közölni.

hibát

annak

felfedezése

után

a

el, úgy a felek közösen helyszíni szemlét tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

nettó 10 487 869 Ft-t ÁFA, összesen

13 262 292 Ft.

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint
történik.
11.2.

A Megrendelő előleget nem fizet. A vételár a megrendelések maradéktalan teljesítését
és a teljesítésnek a Megrendelő részéről történő igazolását követően válik
esedékessé.

11.3.

A vételár

pontjában

magában

foglalja

a termékeknek

megjelölt telephelyeire

történő

a Megrendelő

szállítása

jelen

szerződés

és a fuvareszközökről

6.1.

történő

lerakása valamennyi költségét, továbbá minden olyan vámot, adót, illetéket és egyéb
járulékos
költséget, amely a
Szállítónál felmerül.
Ennek
megfelelően
az
ellenszolgáltatás díja a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi
szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, Így ezeken túlmenően - a jelen szerződés 9.7.
pontjában foglaltak kivételével - semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől
további díj vagy költségtérítés igénylésére.
11.4,

A jelen szerződésben meghatározott vételár a szerződés hatálya alatt 2022. május
26. időpontig kötött, az a Szállító részéről semmilyen esetben nem módosítható. Ezt
követően

Szállító a vételárat a szerződés

hatálya

alatt 6 havonta,

de legfeljebb 2

alkalommal, az előző 6 hónap KSH által közzétett fogyasztói árindexének átlagos
mértékével megemelheti.
11.5.

Szállító a megrendelések alapján leszállított termékek ellenértékét a megrendelt
termékek hiánytalan és szerződésszerű leszállításának igazolását követően jogosult
leszámlázni a Megrendelő felé.

11.6.

Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását mindaddig megtagadhatja, amíg a Szállító
teljesítésével kapcsolatban bármilyen mennyiségi vagy minőségi kifogás fennáll.

11.7.

Szállító a naponkénti szállítási
gyakoriságnál ritkább szállítási
választása szerint hetente vagy
felé leszámlázni a 11.1. pontban

11.8.

A Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság
által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

11.9.

Megrendelő az ellenszolgáltatást a Szállító által kiállított, és a Megrendelő által
leigazolt számla ellenében a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben előírtak szerint
átutalással egyenlítik ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. Az
ellenszolgáltatás átutalása a Szállító CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700299-7097081451700007 számú számlájára történik.

gyakoriság esetén hetente, a naponkénti szállítási
gyakoriság esetén a szállítással egyidejűleg, illetőleg
havonta jogosult a vételár ellenértékét a Megrendelő
foglalt feltételekkel.

11.10. A számla abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő
számlavezető bankja a Megrendelő bankszámláját a kifizetésre kerülő vételár
összegével megterheli.

11.11. A számla

késedelmes

kiegyenlítése

esetén

szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

;

Szállító a Ptk. 6:155.

§ (1) bekezdése

Sa

11.12. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja, hogy
a Szállító
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket,

amelyek

a Kbt.

62.

§ (1) bekezdés

k) pont

ka)-kb)

alpontja

szerinti

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

12.
12.1.

12.2.

A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen,

teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).

hibásan teljesít, illetve ha a

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a megrendelés alapján leszállítandó
termékek bruttó vételárának 1 96-a minden késedelemmel érintett naptári nap után,
de legfeljebb 20 96-a.

12.3.

Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termékek bruttó
vételárát alapul véve 10 96. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kizárólag a
termékek) kicserélését fogadja el.

12.4.
12.5.

Lehetetlenülés (meghiúsulás - Ptk. 6:180. §) esetén a kötbér mértéke 20 96. A kötbér

alapja a meghiúsulással érintett termék(ek) bruttó vételára.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Ptk. 6:187. § (3) bekezdésére
figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a
késedelmi-, illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.

12.56.

A Megrendelő részéről elfogadott, a szerződéssel nem összhangban vagy
késedelmesen történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a
Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő jogairól.

12.7.

Szállító a jelen szerződés, megrendelések alapján leszállításra kerülő termékekre az
idevonatkozó jogszabályokban előírt, illetőleg ha a termék gyártója által nyújtott
szavatosság időtartama ennél hosszabb, úgy a termék gyártója által nyújtott
szavatosságot vállalja.

12.8.

Szállító hibásan teljesít, ha a termék leszállításakor az idevonatkozó jogszabályokban
előírt, illetőleg a termék gyártója által nyújtott szavatossági idő több mint 50 96-a
eltelt.

12.9.

Amennyiben a szavatossági időtartam alatt a termékek valamelyike tekintetében
megállapítást
nyer,
hogy
a jelen
szerződésben
meghatározott
minőségi
követelményeknek nem felel meg, Szállító köteles a Megrendelő által küldött
bejelentés alapján a terméket a saját költségére 2 napon belül kicserélni. A kicserélt
termék tekintetében a szavatossági időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.
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13.
13.1.

A FELEK KÉPVISELETE

Szerződő

szerződés

képviselik:

Felek

megállapodnak,

esetleges

hogy

módosításával

a jelen

kapcsolatban

Megrendelő részéről:

Sebetkáné

Pokilszky

Szállító részéről:

Papp

Norbert

Katalin

7587, sebetkane.katalinanbacsplatan.hu

Szerződő

Felek

megállapodnak,

hogy

a

szerződéssel,

Feleket

az

a

jelen

szállítási

illetőleg

a

személyek

1-36-70-466-

-436-30-496-8776,
szerződés

alapján

a

megrendelésekkel, és azok teljesítésével kapcsolatban a Feleket az alábbi személyek
képviselik:

Megrendelő részéről: Banó
Erika
élelmezésvezető
szoketisza.rendelesCbacsplatan.hu
Szállító részéről:
Mák — Vivien
közbeszerzési
ügyintéző
ertekesítesőkedvenckereskedohaz.hu
13.3.

alábbi

intézményvezető

cégvezető

ertekesitesídkedvenckereskedohaz.hu
13.2.

szállítási

A

kapcsolattartó

személyében

bekövetkezett

változásról

436-56-328-0O24,
--36-30-422-9828,
a

Szerződő

Felek

haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel

tartoznak.

A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást
mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be
nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
13.4.

Megrendelő és a Szállító kötelesek együttműködni
megrendelések teljesítése érdekében.

13.5.

Megrendelő és a Szállító a jelen szerződés, illetőleg a megrendelések teljesítése során
minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

13.6.

Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés
megtétele kizárólag Írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik
a faxon és e-mailen elküldött Írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind
fax, mind

pedig e-mail esetében

a jelen szerződés,

illetőleg a

a küldő felet terheli annak a bizonyítása,

hogy a

másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott
postai
küldemény
esetén
feladóvevénnyel,
faxüzenet
esetén
hiba
és
megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, e-mail esetén pedig a
másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.

14.

A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

14.1.

Szerződő Felek a jelen szállítási szerződést a Kbt. 141.
megfelelően közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
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§-ában

foglaltaknak

A

ez

14.2.

Amennyiben valamely termék vagy termékek forgalmazását felfüggesztik vagy
megszüntetik, gyártását megszüntetik, Szállító köteles ezen körülménytek)ről
Megrendelőt

haladéktalanul

Írásban

értesíteni.

Amennyiben

van

olyan

hasonló

termék, amely a kiesett terméket pótolhatja, a Szerződő Felek a jelen szállítási
szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosíthatják,
14.3. A

szállítási szerződés megszűnik, ha

a) az abban

meghatározott

időtartam

eltelt (azaz

időpontban),
b) Megrendelő vagy a Szállító a szerződést jelen
c)

d)
e)
14.4.

esetekben felmondja,

a 4.2.

pontban

meghatározott

14. fejezetben

meghatározott

a teljesítés lehetetlenül,

Megrendelő a szerződéstől jelen 14. fejezetben meghatározott esetekben eláll,
bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik.

Megrendelő a kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szállító
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
14.5.

A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdésére tekintettel köteles a szerződést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy a Szállító tekintetében a közbeszerzési
eljárás

során

eljárásból.
14.6.

kizáró

ok állt fenn,

és ezért

ki kellett volna

zárni

a közbeszerzési

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 2599-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 2596-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez

valamely

olyan

jogi

személyben

vagy

személyes

joga

szerint

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés
alpontjában meghatározott feltétel.
14.7.

miatt
258.
eredő
által

jogképes

k) pont kb)

A 14.5.-14.7. pontokban foglalt eseteken kívül Megrendelő a Szállító súlyos
szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi
esetekben:

- . késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
- hibás teljesítés esetén a terméket/termékeket a szerződésben
időtartamon belül nem cseréli ki,
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meghatározott

14.8.

a szerződés hatálya alatt Szállító hibásan teljesít.

Szállító a szerződést írásban, a Megrendelő súlyos szerződésszegése miatt azonnali
hatállyal . felmondhatja,
armmennyiben a Megrendelő a Szállító részére járó
ellenszolgáltatás megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és ezt
követően a Szállító által írásban kitűzött legalább 15 napos póthatáridőre sem teljesít,
továbbá, ha a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit visszatérően nem
vagy nem megfelelően teljesíti, és ez akadályozza a Szállító szerződésszerű
teljesítését.

14.9.

Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a
felmondásról a másik fél tudomást szerez. Amennyiben a felmondás a jelen szerződés
14.3. b) pontja alapján határidővel történt, a határidő lejártával.

14.10. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő
felmondása vagy elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy
jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
14.11. Felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
14.12. A jelen szállítási szerződés megszűnése esetén Szerződő Felek kötelesek teljes körűen
elszámolni egymással.

i5.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1.

Amennyiben a jelen szállítási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szállítási szerződés
egészét. A szállítási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései
érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó
szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített
rendelkezések nélkül a szállítási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna
meg.

15.2.

A szerződő felek megállapítják,
minősül, az a Közbeszerzési
szerződéstárban a Kbt. 43. §
kerül. Felek megállapodnak
teljesítésével kapcsolatosan

hogy a jelen szerződés közérdekből nyilvános adatnak
Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus
(1) bekezdésének b) pontjára tekintettel közzétételre
abban, hogy a jelen szerződéssel, illetőleg annak
tudomásukra jutott olyan Üzleti titkot, amelynek

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát sem a Kbt., sem más jogszabály
közérdekből nem rendeli el, bizalmasan, üzleti titokként kezelik és azokat nem hozzák
harmadik fél tudomására.

15.3.

Szállító vállalja, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel üzleti titok
címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződéssel kapcsolatosan. Szállító
jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az
adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény
közérdekből elrendeli.
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15.4.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szállítási szerződésből eredő
esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton, tárgyalások útján rendezni. Amennyiben

ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Kecskeméti
Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15.5.

Jelen szállítási a szerződés az aláírásával lép hatályba.

15.6.

A jelen szerződésben

nem

szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015.

évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
-

1.

számú

melléklet:

A

leszállítandó

élelmiszerek

tételes

felsorolását,

a

termékek

megnevezését, azok termékleírásait, mennyiségi egységeit, a Szerződés időtartamára
vonatkozó mennyiségét, a Szállító által megajánlott termékek megnevezését, a
megajánlott termékek leírását, egységárait és a teljes vételárat a Szállító nyertes ajánlata
alapján tartalmazó ajánlattételi táblázat

-

2. számú melléklet: Szállítások gyakoriságát tartalmazó táblázat

- . 3. számú melléklet: Atláthatósági nyilatkozat
- 4. számú melléklet: Ajánlati felhívás, Közbeszerzési
tájékoztatás(ok)
- 5. számú melléklet: Szállító nyertes ajánlata

dokumentumok

és a kiegészítő

A szerződést és annak mellékleteit a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elolvasás és megértés után, 56 eredeti példányban Írják alá, amelyből 4 példány
a Megrendelőt, 2 példány a Szállítót illeti.
Kecskemét, 2021. augusztus 25.
?
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.)
3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
1. Alulírott Papp Norbert, mint a(z)

átlátható szervezet neve:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
1117 Budapest, Budafoki út 209/b

székhelye:

adószáma:

26105198-2-43

cégjegyzékszáma / nyilvántartásba vételi száma:

01-10-049442

törvényes képviselője — polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában — nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésének megfelel, azaz az Nvt. 3.
§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

2. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető,

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban,

a Gazdasági

Együttműködési

és Fejlesztési Szervezet tagállamában

vagy

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 2596-os tulajdonnal,

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel

nem

rendelkező

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), 5) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

3. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat ismerem és a
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az
Nvt. 3. § (2) bekezdése értelmében a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés
semmis.

4. Kijelentem, hogy amennyiben az általam
átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt, Kecskemét, 2021. augusztus 25.

képviselt

szervezet

már

nem

minősül

