SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Etyek Nagyközség Önkormányzata (képviselő: Garaguly Tibor polgármester; székhely: 2091 Etyek,
Körpince köz 4.; adószám: 15727062-2-07; számlaszám: Raiffeisen Bank, 12001008-0013846000100003), mint Megrendelő
másrészről
a

………………..

(székhely:

……………….

adószám:

…………...;

képviseli:

……………………), mint Szállító,
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Előzmény
1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a ………………… számú határozatában döntött arról, hogy a Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvoda 2019. évi élelmiszer-alapanyag szükségletének biztosítása körében a
„…………………….élelmiszer csoport vonatkozásában a beérkezett árajánlatok közül a
Szállító árajánlatát fogadja el.
A szerződés tárgya
2. A Felek az 1. pontban foglaltak alapján ezennel szállítási szerződést kötnek egymással Etyek
Nagyközség közigazgatási területén működő Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda (2091
Etyek, Vörösmarty tér 3.) élelmiszer-alapanyag szükségletének biztosítása céljából.
3. Megrendelő megrendeli, Szállító pedig vállalja, hogy a 2. pontban megjelölt Óvoda részére
…………….. árukat szállít a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint.
A szerződés időtartama, a szállítás ideje, módja
4. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2019. január 01. napján lép hatályba. A
felek a jelen szerződést 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.
5. A Szállító jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti tételek és mennyiség szerint
…………… áruk szállítását vállalja összesen bruttó …………………..Ft/hó szállítási díj
ellenében a Megrendelő által fenntartott Óvoda részére. Felek megállapodnak abban, hogy
ettől a mennyiségtől 100%-os mértékű eltérés lehetséges, vagy az Óvoda jelen szerződés
időtartama alatt az itt megadott mennyiség kétszeresét is igényelheti.
6. A szerződés az 4. pontban írt időtartam alatt kizárólag az e szerződésben írt módon
szüntethető meg, vagyis a Felek a szerződés egyoldalú, felmondási idő közbeiktatásával
történő felmondását kizárják.
7. A Szállító vállalja, hogy az Óvoda címére (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.) hetente 2 (kettő)
alkalommal, a Megrendelő igénye szerinti napokon teljesít kiszállítást oly módon, hogy az áru
a kiszállítás napján reggel 6.00 és 7.00 óra közötti időpontban a rendeltetési helyre érkezzen.
8. A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelését legkésőbb a szállítás kívánt időpontja előtti
napon déli 12 óráig a Szállítóval írásban közli (elektronikus levélben vagy telefax útján), de
megilleti az a jog, hogy megrendelését legkésőbb a kiszállítást 2 (kettő) órával megelőzően
módosítsa.

A Szállító díjazása
9. Megrendelő a Szállító részére szabályszerűen kibocsátott számla ellenében hetente a
megrendelt és szerződésszerűen leszállított áru értékének alapulvételével, a Szállító
ajánlatában rögzített módon számított díjat köteles fizetni banki átutalással. A szállító a
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.) nevére állítja ki a
számlát.
10. A számla kiegyenlítésének határideje annak átvételétől 30 (harminc) nap. A Szállító a számla
kibocsátására a tárgyhó utolsó munkanapján jogosult. A Szállító bankszámlaszáma:
…………………………………..
11. Felek rögzítik, hogy a Szállító árajánlatában megjelölt díj magába foglalja a szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költséget (szállítási díj, csomagolási költség stb.),
a Megrendelő többletfizetésre nem kötelezhető.
12. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a jelen szerződés teljesítése alapján történő, a
nettó módon számított 200.000,-Ft-ot (azaz kettőszázezer forintot) meghaladó kifizetésnél a
Megrendelő a Vállalkozónak a teljesítésért –visszatartási kötelezettség nélkül csak abban az
esetben teljesíthet, ha
a) a Szállító bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30
(harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Megrendelő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése
után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartási kötelezettség az általános
forgalmi adóra nem terjed ki.
13. Szállító kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt áremelést nem hajt végre. Amennyiben a
Szállító a jelen szerződés tárgyát képező termékeket általános érvényűen „akciós áron” vagy
tartósan kedvezménnyel értékesíti, úgy a Megrendelő részére is ezeket az akciós,
kedvezményes árakat köteles biztosítani az árleszállítás vagy akció időtartama alatt.
Szerződésszegés, jogkövetkezmények
14. Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét, ha a leszállított élelmiszer (alapanyag) nem felel
meg az árajánlatban foglaltaknak, egyéb tekintetben hibás, vagy más okból nem alkalmas a
rendeltetésszerű felhasználásra (pl.: sérült a csomagolása, rövid szavatosságú idejű,
érzékszervi úton megállapíthatóan nem elfogadható állagú. A Megrendelő a leszállított tétel
átvételét akkor tagadhatja meg, ha a hiba a tétel több elemére is jellemző, vagy erre alappal
lehet következtetni.
15. Ha a rendeltetésszerű felhasználás meghiúsulása az áru bármilyen hibája miatt már az átvétel
előtt alappal valószínűsíthető, a Megrendelő nem köteles az árut átvenni, és felhívhatja a
Szállítót, hogy haladéktalanul tegye hibátlanná teljesítését. Amennyiben a Szállító az eredeti
szállítási határidőtől számított 2 (két) munkanapon belül sem teljesíti hibátlanul a
szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja , vagy attól elállhat ( a szerződést azonnali hatállyal megszüntető egyoldalú
nyilatkozatot tehet) és alkalmazhatja a szállítói szerződésszegés vagy a szállító hibájából
történt meghiúsulás jogkövetkezményeit. Az eredeti teljesítési határidő és az ismételt teljesítés
között eltelt időtartam a kötbér alkalmazása szempontjából szállítói késedelemnek minősül.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

A Megrendelő kártérítés iránti igényének érvényesítését nem zárja ki, ha a Megrendelő a
szerződést a Szállító szerződésszegése miatt nem szünteti meg.
Ha a Szállító az árut nem a megrendelt mennyiségben szállítja, és a Megrendelő az árut
átveszi, akkor is a 15. pontban írt szabályok (két munkanapon belüli hibátlanná tétel
hiányában meghiúsulás) alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a kötbérfizetési kötelezettség
hiányzó mennyiség tekintetében áll be.
Ha a Szállító által leszállított mennyiség megfelelő minőségű, de nem éri el a megrendelt
mennyiség 50 %-át, akkor a Megrendelő nem köteles az árut átvenni, és felhívhatja a Szállítót
a teljes mennyiség kifogástalan minőségben, egyszerre történő leszállítására. Amennyiben a
Szállító ennek a felhívás kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül nem tesz
eleget, a Megrendelő elállhat a szerződéstől és a Szállítóval szemben alkalmazhatja a
szerződésszegés jogkövetkezményeit.
Ha a Megrendelő általi átvételt követően derül ki, hogy az áru bármely, a Szállítónak felróható
hiba miatt rendeltetésszerű felhasználásra alkalmatlan, a Megrendelő felhívja a Szállítót a
teljesítés hibátlanná tételére. Amennyiben a Szállító e kötelezettségét a felhívás
kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül nem teljesíti, a Megrendelő elállhat a
szerződéstől és a Szállítóval szemben alkalmazhatja a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
Hibás teljesítés vagy a teljesítés elmaradása esetén a Szállító a hibás vagy elmaradt tétel
ellenértékére nem tarthat igényt, kivéve, ha a Megrendelő az általa felismert hibás teljesítés
ellenére az áru átvételéről dönt. Ez utóbbi esetben a Megrendelő az átvételkor nyilatkozik,
hogy az érintett tételt milyen csökkentett értéken hajlandó átvenni.
A Megrendelő 14-19. pontban foglalt jogait az Intézmény nevében eljáró személy is
gyakorolhatja.
Amennyiben a Szállító előre nem látható és rajta kívül álló okból eseti jelleggel nem lenne
képes valamennyi szállítást időben vagy az előírtaknak megfelelően teljesíteni, akkor
intézkedhet aziránt, hogy helyette –kizárólag ilyen esetben- más szállító teljesítsen. Ha ez a
szállító jelen szerződés előírásai szerint teljesít, akkor a helyettesítés nem minősül hibás
teljesítésnek, feltéve, hogy a Szállító az akadályoztatásról annak felmerülése után
haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
Kötbérfizetési kötelezettség

22. Felek rögzítik, hogy a Szállító késedelmes, hibás vagy elmaradó teljesítése esetén kötbér
fizetésére köteles.
23. Felek késedelemnek tekintik, ha a szabályszerűen megrendelt áru a megrendelésben szereplő
szállítási határnapon, de 7.00 óra utáni időpontban érkezik a rendeltetési helyre és ezzel a
felhasználás nem hiúsul meg. Ebben az esetben a Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés és a megérkezés között eltelt időszak minden
megkezdett órája után a késedelemmel érintett élelmiszermennyiség ellenértékének 1 (egy) %a. Ha a Szállító hibásan teljesít, vagy szállítási kötelezettségét az arra kitűzött határnapon nem
tejesíti, akkor a kötbér az érintett mennyiség ellenértékének a 10 (tíz) %-a.
24. A Szállító kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelőnek azon jogát, hogy a kötbér
összegével nem fedezett kára megtérítését követelje a Szállítótól, továbbá gyakorolja a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait.
25. A késedelmi kötbér összege a Szállító soron következő számlájának összegéből kerül
levonásra, és a Megrendelő csak a kötbér összegével csökkentett díjat utalja át a Szállító
részére.

Vegyes rendelkezések
26. Jogviszonyuk fennállása idején a Felek kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni.
Jogvitáikat a Felek megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni.
27. Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv
előírásait tekintik irányadónak.
28. Felek kapcsolattartónak jelölik ki:
Megrendelő részéről: Hegyiné Acsai Erika (tel.: 06-22/223-082; e-mail: ovoda@etyek.hu)
Szállító részéről: ……………………………………………………..
29. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szállító Megrendelő által elfogadott
árajánlata.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, mindennemű befolyástól mentesen,
saját kezűleg írták alá.

Etyek, 2018. november ….
.............................................................
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Garaguly Tibor polgármester
.............................................................
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Dr. Ivanyik Andrea jegyző
Pénzügyileg ellenjegyezem.
Etyek, 2018. november ….
.............................................................
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

..........................................................

