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éleImiszerekre

Amely létrejÖtt egyrészről a
Fővárosi onkormányzat Idősek Otthona (1047 Budapest, Baross utca 100 ) mint Vevő (a
továbbiakban. Vevő) másrészről
AIba Kenyér zrt. (székhely. 8000 Székesfehérvár, YáraIja sor 4. cégjegyzékszám: Cg.07-10_
001125 ), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) közÖtt, az alábbí feltételek szerint.
I. Szerződés tárgya
1. Eladó jelen szerződésben foglalt feltételekkel váIlalja a Vevő részéreélelmiszerek
szállítását, az 1. számú mellékletben (Eladó tételes árajánlatában) foglalt árufajták és
mennyi s égek szerint, az alábbi termékcsop ortok tekintetéb en.
Termékcsoport meqnevezése

Pékáru
2.

Az élelmiszerek száIlitása hetente megküldott megrendelő alapján történik.

3.

Az élelmiszerek szállitísának teljesítési helye: 1047 Budapest, Baross utca

4.

A

100.

szerződés időtartama'. a szerződéskötés napjátől számitott 12hőnap.

III. Eladó kötelezettségei
r. Az élelmiszerek megrendeléséről a Vevő élelmezésvezetője gondoskod1k, a tárgyhetel
megelőző hét csütörtöki napján 12 őráíg. A megrendelő adatai az irányadőak Eladó számára
az élelmiszerek szállításánál és a szám\ázásnáI.
2. Szállitási határidők Pékáru: Naponta, reggel 6 és 7 óra kozött.

3 Eladót

szállitási kotelezettség az előzetesen leadott megrendelések alapján terheli, a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel.

4 Eladő a megrendelt élelmiszereket a megrendelés szerinti kiszerelésben, kiszámolva, vagy
kimérve tételes és részletes szállítólevéllel koteles átadn| Eladó köteles legkésőbb a
száIlitőlevél átadásával egyidejűleg a|eszállitott termékek minőségénekigazolását is átadni'

5

hogy a Vevő részére,a vonatkoző jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak, valamint jelen szerződés előirásatnak, és a kialakult szakmai gyakorlatnak
megfelelő, I. osztályú minőségű élelmiszereket szállit.

Eladó kÖtelezi

magÍú" arra,

6.

Termékcsoportok szerinti részkötelezettségek: Eladó vállal1a, hogy hét végénés
munkaszüneti napokon is aszá||ítáts napján sütött pékárut száLlit'
1. Eladő rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, valamint
tevékenységéretekintettel HACCP rendszer működtetésére vonatkoző tanusitvánnyal.
éteIeket ÁNrsz hatósági engedéllyel rendelkező fuvareszkozével, saját koltségén
köteles a teljesítési helyre száIlitani és ott a Vevő részéreátadni.

8 Eladó az

9 Eladó az

élelmtszereket/nyersanyagokat saját költségén szerzi be, és ezekbeszerzése során
az élelmtszer-egészségügyi, minő ségi elő í rásokat kÖtele s betartani.
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10. Eladó a szerződés teljesítése során köteles betartani:

- a jelen szerződésben foglaltakat,
- az egyes megrendelésekben foglaltakat (amennyiben azok nem ütköznek jogszabályba, vagy
jelen szerződés egyéb rendelkezéseibe)
- valamennyi élelmiszeripari szakmai és jogszabályi előírást.

11. Eladó tevékenységére,és a szállitott élelmiszerek minőségére vonatkoző jogszabályok
lni1onÖsen:
- FAO/WHO Codex Alimentarius CAC/GL 1811993
- 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

- az egészségügyről sző|ő 1997 ' évi CLIV. Torvény'

IV. Vevő kötelezettségei' jogai
1. Vevő gondoskodlk az Eladó á\tal leszállított élelmiszerek átvételéről. Az élelmiszer
mennyiségi átvétele szállitolevél alapján, a minőségi átvétel a termék minőségénekigazolása
ellenőrzésével, és adott esetben érzékszerviúton történik.

Az élelmiszerek ellenőrzési jogát Vevő nevében az intézményvezető, és az élelmezésvezető
gyakorolják.
2.

3

.

Az

élelmi szerek megrendeléséről Vevő élelmezésv ezetője gondo sko dik.

4. Vevő az élelmiszerek átvétele, táro|ása és felhasználása során a HACCP

rendszer

előírásainak megfelelően kÓteles eljárni.

5. Vevő az élelmiszerszállítás, íItadás során köteles a teljesítést elősegíteni, Eladoval
j o gszab ályi, é1 e1 mi szer egé s zs égü gy i szab Íiyok b et art ás a mel l ett- egyuttműkö dni.
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Y. Az élelmiszer szállítás teljesítésévelkapcsolatos kötelezettségek
1 Eladó kotelezi magát, hogy a mindenkori megrendelésnek megfelelően' a vonatkozó
jogszabályokban e|őirt mennyiségi és minőségi követelményeket teljesítve szállitja a
megrendelt élelmiszereket. Eladó köteles megfelelő minőségi jelöléssel (márka, beltartalom,
szavato

s

sági

i

dő

) rendelkező termékeket szállitani.

2, Eladó gondoskodik arról, hogy képviselője napi kapcsolatban legyen az intézmény
vezetőjével' illetve az élelmezésvezetővel a szállitott élelmiszerek minőségével,
mennyiségével kapcsolatos problémák megbeszélésemiatt.

VI. Ellenszolgáltatás, ártartás
1. Az élelmiszerek tételes árait - Eladó árajínlatában szereplő adatok alapján - jelen szerződés
1 számú melléklete tartalmazza.
termékcsoport megnevezese

Pékáru

A' szerződés értéke
nettó 5 46L 250 Bt

Az I.

számű mellékletben meghatátozott mennyiségektől, és a jelen pontban megadott
oÁ-aI eltérhetnek.
szerződéses értéktőlVevő megrendelései legfeljebb + 20

2. Az áru ellenértékénekkiegyenlítésea Vevő (ill. megbízottja) által igazolt teljesítést kovető
10 banki napos fizetési határidővel, számla ellenében, Eladó számlájára átutalással torténik. A
Vevő előleget nem biztosít'

/'\

(

w'
,z

[*t_

,,-)'
-/' 1.. la./
/t"

4. Az Eladó a szerződés teljes időtartama alatt ártartásra köteles'. aZ élelmiszerek jelen
szerződés szerinti árai kotottek, a Vevő a beszerzési eljárásban adott árakon köteles az
élelmi szereket sziilitanl és számlázni.
VU. Hibás teljesítés

élelmiszerek átadása során mennyiségi, vagy minőségi kifogás menil fel,
valamint Vevő és Eladó képviselője kozott nincs egyetértés,errőL jegyzőkönyvet kell
felvenni. Eladó képviselője kÓteles a jegyzőkőnyvet legkésőbb a következő munkanapon
Eladó központjába bevinni' Eladó köteles a kifogásra, két munkanapon belül írásban választ
adni a Vevő részére.Eladó képviselője ebben az esetben is koteles azonnali intézkedéssela
kifogás okát a Vevő megelégedésére megszüntetni, a problémát rendezni.
1. Amenny|ben az

2. Az élelmiszerek minőségével kapcsolatos kifogás esetén Vevő jogosult az élelmiszert megfelelő jogosultsággal rendelkező helyen - bevizsgáltatni. Amennyiben az élelmiszer
bevizsgálása során igazolást nyer, hogy az Eladő által szállitott élelmiszer nem megfelelő
(nem felel meg a jogszabfilyi, vagy szakmai kritériumoknak), az eset hibás teljesítésnek
minősül' Hibás teljesítésesetén Eladó köteles abevizsgálás költségeit is megtéríteni.

3 Hibás

teljesítésnek minősül továbbá,haazElado azidőben leadott megrendelés ellenére a
megrendelt ételmennyiséget késve' vagy hiányosan, illetve nem megfelelő minőségben,
hibásan szá|Iít1a le, továbbá ha aleszállított termékek nem felelnek meg a jelen szerződésben
meghatár o zott val amel y szer ző dése s kÖtelezett s égnek.

4 Hibás teljesítésesetén azBladő kÖteles nettő 20 000 Ft/nap

kÓtbért ftzetni.
A kotbér aYállaLkoző általi befizetéssel, illetve annak elmaradása esetén - Eladó számlájának
ftzeté se alkal m ával - b e számitás s al kenil rend ezé sre.

VIII. Szerződésszegés
1. Amennyiben Eladó feladatát nem a jeIen szerződésben meghatározott módon látja el, a
Vevő írásban, a megfelelő teljesítésre felszőlitja. Ha a felszólítás nem vezet a teljesítés
színvonalának javitásithoz, a harmadik eredménytelen felszólitás az Eladó részéről súlyos
szer ző désszegésnek minő sül.

2. Súlyos szerződésszegésnek minősül' és ezért a Vevő a szerződést egyoldalú nyllatkozattal,
írásban, azonnali hatáIlya1 felmondhatj a:
- ha az Eladó az élelmiszereket nem a hatályos egészségügyi, és élelmiszer-higiéniat
követelményeknek megfel elő gépjár műv el száIlit1 a,
- ha az Eladó 3 alkalommal hibásan teljesít (VII. pont)'
'
-haazEladó ajánlatíhan, és a jelen szerződés mellékletében meghatározottftraknál magasabb
összeget számláz.
3. A Vevő a szerződéstől jogosult 15 napos határidővel elállni, ha azEladő fizetésképtelenné
vált, oncsődot jelentett, illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene.
4. Ha a Vevő a fenti bármely okból egyoldalú ny|latkozatával a szerződést megszinteti, az
Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtőltovábbi kifizetéseket kovetelni.
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Ix. A szerződés lejárat előtti megszűnése
A szerződés a II' pontban rÓgzitett szerződési határidő lejárta előtt is megszűnik, ha

az

intézményt érintő vis major ok, vagy demográfiai változások, vagy jogszabá|yvá'|tozÍs miatt,
a fenntartó dÓntése alapján a teljesítésihelyként megjelolt intézményt megszüntetik'
átszerveztk funkcióváltozás történik. A szetződés megszűnéséről a Vevő írásban értesitt az
Eladót. Eladó a jelen szerződés aláirásttval egyúttal lemond akártérités jogáről ilyen esetekre
vonatkozóan, éS a szerződés határidő előtti megszűnéséből felmenilő kárít a Vevőtől nem
követelheti'

X. Egyéb megállapodás
vitas keraeseLet a_felek előzetesentárgyalások útján kísérlikmeg rendezni. A szerződésben
rrcm szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkoző jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
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PEKARU

Rozsos kenvér
Félbarna kenyér szeletelt
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s00 g /db
UT
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ncysÉc lwrrÓ nr MENNYISEG
kg

240

600

kg

155

25000

'q..TÁxlerrÁn

Nnrró nr

144 000 Ft
3 875 000 Fr

Teljes kiorlésű kenyér

500 s /db

Kg

220

600

Briós nasv

95 p/db

db

56

2500

140 000 Fr

ildb

db

1l

25000

z75 000FÍ

Vizes zsemle

s4

Tejes kifli

44 sJdb

db

0

0

Foszlós kalács

0,s0 ks/ db

db

180

250

132 000 Ft

Ft
45 000 Fr

Kakaós ka]ács

0,50 ke/ db

db

185

250

Korpás zsemle

50s/db

db

18

25000

450 000 Fr

Naw saittal szót stansli

100 g/db

db

56

6000

!1 ks

336 000 Fr

Zsemlemorzsa

kg

180

100

18 000

85300

5 461 250 B'
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