.,\

€Yt /l:t:.tt,

t)ÁS\.' í]'l'li L l'\Zl:. ltZ( )l)l,. s

rlclrn isze

re

kre

l\Lttclr li:trc.ji)tt cgr'rcszrŐl a
li(Ír'irrosi ()nkrrrmányzat lclősck otthona (IíJ41 Buciapest,
Barclss utca 100.) mint Vevo (a
továbbialtbarr: Vevő) másrészről

ALI'A MEAT KFT.

székhely: l044 Budapest' Ezred u. 8.
(ceg1egyzékszám: Cg.0l_09-688786, adószám:
12489408-2_43). mint Eladó (a továbbiakban:
f,ladó) között' az a\ábbi feltételek szerint,

l. Szcrz.iidis tiirgy a
l
[:ladÓ .jcIcrr szerzódesben lbglalt t'eltóteleltkel r,áilalja
a Vcvő részéreéIelmiszerek
szirllítását' az Í' számú melléklctbcn Íbglalt áruliriták és
mennyiségck
'--l-_--o-'_ szerirrt.

'

termékcsoportolt

tekintetélren:

I

I'crnrclt.csol)lllr

i"t.'t.Őt<i.'t-ttL.s'iii:\l.l:S,\Ítl
-l it,li]!ryl.lrl.li!-s, ilr,r..{Ősrícl
i

-3

"'-V^'

az

alirbbi

lllegltcvczLlse

ll!l5!vI!'ME! rja[J&rcö-i

TÁi{_sÉRTÉsZSm

2' Az éIelmiszerek szállítása hetente megküldÖtt megrendelő
alapján történik.
3' Az élelmiszerek szállításának teljesítésihelye : l047
Budapest' Baross utca l00.
4.
l

l\

ll.

l'

sz-erz-ődós idotartama: a szerzőcléskötés nap.iátÓl szárrrítcltt
12 lrónap.

b]larló kötelezettségei
A'z' élelrnisz-crek nlegrendelisÚr(il

a VctÓ élelmezósr,czctőjc gorrcloskoclik^ a tárgyhetct
megelőző lrét cs|itörtiiki napián l2 tiráig. A nlegrcnc1elÖ
ai1atai az iriinyac1óak Llació szánrára
az élelrniszerek szál1ítrisánál és a szánrlázásnál.
]. .\ lrctt llz-áilitásir ÚiclLniszercltct i:iirclÚ a uirgrirct htirliii rrapjli'
(ha az ncnr mLrnki'rap, akkor
a hét c1Ső rtluttilattapján) 7'00_ig liÖte les átacirri a te
ljesítésihclvetl.
i\ rrapi szállítású ólclrrriszercltet ljlacló a tárgyrrapon 7.00-ig köteles
átadni a teljesítési lrelyerr.
Ibu;ssAxt!!-kpreb,e

1''I'őkelrús, hentesáru

I

ar

t

oz ik :

belsoség

2, }3aronrÍ-ihús.
3, t{úskészítrttények,f-elvágtlttak. seÍészsír

j'
a

-

szállítási kötelezettség kizirrÓlag az elozetesen leaclcltt
megrenclelések alapján tc.rlreli"
lcn szcr;,.(icle slrcn fbglaIt lclrÓtclcl<kcl.

L]'ladÓt
je

1' lllado a ntcgrencielt cílclmiszot.tllrel tt rtr,;gr.cnrlclÚs szcrintr
l'.isz-elt.ulÚsbctr. i(isz-anlolva. l,ag),
liilnérlc tÚtcles Ús Lészltlrcs szallÍttj]cr clicl i<ittrlcs lit;rt'lnl
i:lircl(; li()rclcs lcglrisŐbb a
szrilirt(llcl cl i'ilirdásiiial cg.i'idc.j(riiu ;r ir:.riIi|11'',,, Le t'ttlr:i'e
]' lurniisógérre1r
igazoldisát is átaclni.

j'

lilaii(i kÖte]ezi rrtagát arra' lrirg1 a VrlvÓ riszére. ii Vonatko7-ó.jogszabál'vi
előírirsol<nak.
szabt 1invrlknirk" valitmiirt jelerr szerzóclcs előírásairiak.
és a kialakuli szaknrai gyakorlatnak

nregt'e

lcló, I. osztályú minőségű élelrrriszereket szirllít.

rt $re

fl-

ó' Bladó rendelkezik a tevékenység ellátásához szükségcs
harósárgi errgeclélyekkel, r,alanrinl
HACCP ienclszer rniikocltetésóre vorratkózo tanusitvánnyal,

tevékerrységéretekintettel

7' Ilac1tl az- ételcket A'N l SZ lratósági engecléllyel
rendelkező fuvareszközével, saját költségén
ltötcles a teljesítésihe lyre szállítani é, ott a
Vevő részéreátadni.

Eladó az élelmiszereketAryersarryagokat saját koltségén
szerzi be, és ezek boszerzése sortín
az élelmiszer-egészségügyi, minósegi eloirásótot
t ot.tJ, betartani'
8'

9' llladó a szerzodés tel.jesítc3se sorírn kiiteleS bc-tartani:
- a.jclcn szcrz(jcldsbe n lbgialraliirr.
_

ílZ cu'yc5 tttr':ut'ettclclcscli,[rcn lilgialtaliat (alllclll1\
ilrctt ltzlrl,.
c l cn szc rzclclÓs cgyé b re nil e l ltez-ésc
.j
i trc. )
- valantennyi Ólelnriszeri pari szalintai
és'1 clgszabá

l

),

i

e

l

rre

ni

titkt-lz-tlelt

őírást.

és a szii]lítotr élelnriszer'ck minőse.gére
ilir||xll'tevékenységér:e.
- FAO/WllO ('oclex AlimenrariLrs
CAC/Cl. l{i/1993
- 200l]. ór,i
_

jogszabályba, vagy

r.onatltc.lzÓ .jogszabályoli

XLVl. 'l'örvérry

az éle IrrriszerláncrÓi es harÓsági Íelügyeletéről
az egészségiigyről szólÓ 1997. évi CLIV. Torvény.

IV. Vevő kötelezettségei, jogai
1' Vevő gondoskodik az Elaáó által leszállított élelmiszerek
átvételéről. Az étel mennyiségi
átvétele szál1ítÓlevél alapján. a minőségi átvétel
a termék nrinőségének igazolása
el lerrőrz-ésér,'e l. d's

ac1 o

lt esetben érz.ik seervi

Úito

ri

tö rtc{ni

k.

2' '{z clelrrriszcrck elIenőrz_esijogát Vcr'(i trcvÓlretl
az íttté:z-nletrlr,,czctŐ. Ós iiz élelrrrezésvczető

gi'altoLo l.jált.

3'

Az élelmiszerek

nregrcnclelése.rŐl Ve r'(i Ólclnlezcist'czct(i.jc
gclrrcioskclciik.

1' Vcvu az
c lő

íriisai rrali

élelmiszcrelt átr'ótclc. tlir'olása i:s Í'clhaszrráliisa
sorirn
rrre gíblclocn iiÖteles clj árni'

5' Vevő az élelmiszerszállítás, átadás

a

l-ÍAC,CP rcntlszer

köteles a teljesítéstelősegíteni, Eladóval _
a

:9rn
.jogszabályi, élelmiszer egészségügyi szabáIyok betartása n'Jtt.u_
együttnrűködni'

V. Az élelmiszer száIlítás teljesítésévelkapcsolatos
kötelezettségek
1' Hladó kötelezi magát, hógy a mindenkori
megfeleloen' a vonatkozó
'n.g'.-n,i.ijrn.r,
'jogszabályokban elÓírt nl.''nyi'égi és nrirroségi
kövereinrényeket teljesítve
rwIJwJrlY\
száilítja a
mcgrenclelt

élelnliszereket.

2'

l]lacló goncioskoclil< arrol' htlgr li('pl'iscltijc
nirpi l<apcscllatbarl legyen a'1. intéz'trrénr,
dL éle lnr,l/csr ezettit cl a sz-tillÍirrtt eielmiszeie'.
;.'';:'"dl;li,
mennyiségevel kapcsolatos pro b ctn'rált rrrcgbc:szÚ
Úsc'''i,ii i''

\ezetqér'el' rllet'c

l

1""-

f,l*'

l

VI. Ellenszolgáltatás, ártarÚás
l' Az élelmiszerek tételes árait * EladÓ beszerzési ajánlatában
szereplo adatok szerirrt- jeien
SZerZődés l, számú rne lléklete ÍarIalmazza.
i.

Termékcso rt me nevezése
TOK,IIHUS, HENTESÁRU
paBqMt'r HUS, BELSOSÉG
}

ItjsKÉSZirvÉxvt,lK'F[]I' VÁcror
"\

A'z l'

ÓrtÓlic

ar<. S}:RTÉSZSÍ}1

iisszescn ncttti

r 75s 500
4 437 800

l0 ll2 ti00 !.t (lr 2,j)

szánlÚt mellókletberr mcgltatározon nrcnny'iségektől. (,S

szerzocJéses órtóktol

2'

szerződÓ-s

r

3 919 500

a jelerr pontbrrn
Vevő rrregr"cnrlc]ósci lcgieljebb' :?i qi-.r eltérlretrrck.

Az''trut ellenértékérrekkieg1'enlítóse a

rrregaclott

(ill. rrregbízotqa) áltai igazolt teljesítést

követő
tevő
10 banki napos Íjze'tési határiclőr'cl.
sziinrla e llerrében. i;tucto számlá.jára átutalással
törterrik. A
Vcr.'(! cl(ilcget I1cnl biztclsít,

4' Az Eladó a szerződ'és teljes időtartama alatt ártartásra
köteles: az élelmíszerek jelen
szerzodés szerinti árai kötöttek, a Vevő
u b.rr.rrJri-.i.;araruun adott árakon köteles az

élelmiszereket szállítani, és számlázni.

Vll. [Iibás

tcljesítós
]' Antcntttibctt az ólelrtrisz-cLcli litlrdÍtslr sotíttt tltctttlr
isi,gi. rllgt tlittóscgi l'ilogás nrerül l''cl,
t'alatrtirrt Vcr'(l ós l:Ia'-]o liÚp'isclóje l''()z(;tt
.g':.'iiiiir^ crrilt liÖzös jcgyzókönyver keIl
Í'clvcnrri''tjladÓ képviselÓ'je kÖteles a jeg1r26fu6;fiil'rcgi,erou6
',in.,
a tclveitJiá munkanapc,n
tstadil közporrtjába bevinr'ri' EladÓ köteles
a kifogisra. kórlrtLrnltar',ap.n beli'il írásban
választ
adrri a Vevő reszére' Bladó képr''isclőjc ebberi
aiesctbcn is lrŐtclcs azonnali intizlte.léssel a
kifbgris okát a Vevo nrege légeclésérerrregszLinretni.
a prcltrlótnár renqJezrri.

2' \t' Úlclnriszerek nrinősÚgi'v'cl kirpcscllatos kilbgás
esetétr Vcr'tl
'jclgosult az é1elrniszert ntcgl'clelŐ jogosLrltsággal ren<lelkező lre1yen u."i''galtatni. amennyiberr az élelmiszer
bevizsgirlása során igazolást nyer, lrogy
az EIadő áltaiszállított élelrnis"o n.* megfelelo
(nem Í'elel meg a jogszabályi, vagy -szakmai
kritériumok nak), az eset hibás teljesítésnek
minősül'
Hibás teljesítós esetén Eladó köteles u u.uirrgá1;r'il,ittreg.it
is megtéríteni.

3' Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha
az Eladó az időben leadott megren<lelós e11enére
a
kósr'c'' t'agv lriáttvclsan. illcti'c rtetlt nreglele}ő
minoségben.

ffi:[:'-|:,,ill]'i]''"'r'iséget

4' t'libás tcl.jesítés esetén az [lacltj kötcltls
ncttÓ 20 000 l"t/nap kötbért Írzetni.
A kÖtbér a Vállalkozo általi beilzctesscl' ill.'tvc
ttntrak er,nirodasu esetón - lilacJó
számlájiinak
frzetése alkalmával - beszálnítírssal kertil
retrciezésre
,

\/l

l'

I

l. Szcrződésszegós

l\tncnrl1'itlcr'r l.llacltj Í'claclatát ncnl
it.jtrlcn szcrz.Óijcsbcrr rtregltatároz-cltt nrÓcicrn
láda el, a
Vel'ó írirsbal', a megl'clelÓ teljesítésreÍ'elszólítja,
r-ru u i.rr'ilítás rrem
teljesítés

|j:ffij||:}rlilfffi|!íil1

L.

f\

í}nu

*''"odik

.

eredménytelen felszólítás az Eladó"...,
reszérol ,t lyo,

2' Súlyos szerződésszegésnek nrinősül, és ezért a Vevő a szerzodést
egyoldalú nyilatkozattal,
írásban, azonnali iratállyal felnrondhatja:
'ha a:z tsladÓ aZ Ólelmiszereket nóm
i1]állos egészségügyi.és élelmiszer-higiéniai

követel nrérryeknek nre gf'elelő gépj árrnűvel'aszál l ítj
á,
-ha az }:ladÓ 3 alkalommal lribásan teljesít (VII.
-ha az

iont),
Eladó ajánlatában, és a jelen sierződés metto[íeteuen
nreglratározott áraknál rrragasabb

összeget számIáz.

3' A Vcl
r irIt.

l

Ő
szcrz'ÓtlÚsl()l jogostrlt l5 napos ltatúrid(lr,,c] cIl1llrri. ]rlr
az' l:lircló ÍizctóskÚptelenné
Ölrcs(jclö1.jclcrrtctt. iiictr e clje tte csőcliit cl cIr lclteli

be. 1ii szlir rtolási

1

4'

el.i

árás

Íb15,i l<

ellene'

a Vei'ő a t-errti bárrrrel5' okból eg1'cllclalú nyilatltoz'arával
a szerzoclést megszürrteti, az
Eladó semmilyen jogcírrren nem jogosuit a Ve vcltól további
ki1lzet'éseket kÖvetelni'
I-la

tX. A szerződés lejárat előtti megszűnése
A szerzodis a Il, porrtban rögzített szerzodósi határidő lejárta elott is nregszűrnik
, ha az.
irrtózmérrit órintő vis nrtrjor ok. vagy dernográfiai változások,
vagy jogszabályváltozás nriatt,
a l'errntartÓ clöntése trlapján a teljesítési h.tytent nregjelölt intézményt megszüntetik'
átszervezik. funkcióváltozás történik' A szerzód'é, nregszŰiléséről
a Vevő írásbarr értesítiaz
Eladót' Eladó a jelen szerződés aiáírásával egyúttal leniond
a kártérítésjogáról ilyen esetekre
vonatkozÓan, és a szerződés határicló elotti megszűnéséből
felrnerülo kfuát aVevőtő] nenr
ktjvetelheti,

X. l)g1,ób nrcgírlla potl ris

Viti'rs I'crclúsr.:i.ct il 1'clel< clózc-tcsel] tíirgYalitsok út.jiirr
ltíserlik nreg rendczni'
rtctn szabitl'oZolt kérciésckbcn a [)tk.. v'ttlantitlt

a

irányadÓak.

rcar/,{^(.1....(

r'tlttatkozÓ

A

szerzódésberr
.1tlgszabályok rendelkezései az-

t t f"

{wo'r

t'*!"..2<.t""a,+c,

öű^-[
((,(U.rr"q,i.r-y]

iiÍ11l!1ÍYl1ifil

,.,,,1,,,',,
''

: ':, :

:,:,,,,;ii*1tiffi*i;d**,iii.,

;.,.::::.i.,:i.

:L".l+q!ilPá]i*-l_nq,;n$ii,i4liip!iiiilx.*i,{i4i*ili'iiitriil

' ': ; .:::t::: :-.:

: ::

,,:..':

:*

*"1+,

