Adásvételi szerződés
mely létrejött
egyrészről a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. mint Vevő
székhely: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040159
adószám: 10822612-2-13
telefon: +36 26816441
fax: +36 26 501 022
e-mail: vszzrt@szentendre.hu
pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10559524-49020011
képviseli: Mandula Gergely vezérigazgató és Dr. Csépainé Széll Pálma munkavállaló
a továbbiakban, mint Vevő
másrészről
Név:
Székhely:
képviselő:
cégj.sz.:
bankszámlaszám:
fax-szám:
elektronikus levélcím:
a továbbiakban, mint Eladó
együtt, mint Szerződő Felek
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
I. Preambulum
1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés közöttük a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott eredményes nyílt
közbeszerzési eljárás alapján jött létre.
2.

Ennek megfelelően jelen szerződés tárgya a közbeszerzés alapjául szolgáló eljárást megindító
felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) található
műszaki leírásnak megfelelő és az Eladó ajánlatában meghatározott termékértékesítés, továbbá
jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség a hatályos jogszabályoknak
megfelelően.

3.

Felek az ajánlati felhívásban, Dokumentációban és mellékleteiben, az esetleges kiegészítő
tájékoztatásokban, valamint az ajánlatban és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek
megfelelően jelen Szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy az ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció,
a kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatás valamint Eladó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerültek csatolásra.

4.

A megjelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a Vevő számára kedvezőbb rendelkezés az irányadó.
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II.
1.

A szerződés tárgya

Vevő megrendeli, Eladó pedig vállalja, hogy a jelen szerződés 1. mellékletében meghatározott
mennyiségű, kiszerelésű és minőségű élelmiszereket az ott meghatározott egységárakon kiváló
minőségben - melyek megfelelnek az EU vonatkozó rendeleteiben, a 2008. évi XLVI. törvényben,
valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokban foglaltaknak - Vevő utasítása szerint Vevő
raktárában történő elhelyezéssel, leszállítja.

2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy az 1. mellékletben rögzített éves keretmennyiséget a
szerződés időtartama alatt Vevő igényei szerinti összetételben, és mennyiségben kell leszállítani.
3. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást megindító
felhívásban megadott értékek és mennyiségek becsült adatok, az elszámolás alapja a tényleges
szállítás és az árazott költségvetés.
4. Eladó tudomásul veszi azt a körülményt, hogy a Vevő tevékenysége köz- és gyermekétkeztetés,
ezért a késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért
vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.
III. Szállítási feltételek
1. Vevő a termékek Dokumentációban meghatározott mennyiségéből a szállítást megelőző napon
14.00 óráig ad le konkrét igényt. Vevő a megrendelést igazolható módon, elektronikus levéllel,
vagy telefonon köteles leadni. Vevő a megrendelésben kötetes a lehívott áru fajtáját és mennyiségét,
a szállítás idejét valamint a rendeltetési helyet konkrétan Eladó tudomására hozni.
2. Eladó a szállítást saját eszközeivel, szakembereivel, költségén, és veszélyére végzi, oly módon,
hogy a termékek minőségük megvédéséhez megfelelő, sérülésmentes csomagolásban kerüljenek
Vevő részére átadásra.
3. Eladó vállalja, hogy az árut a megrendelés (lehívás) szerinti mennyiségben a rendeltetési helyre
leszállítja az alábbi napokon és időpontokra:
I. rész: Tőkehús, szállítás: naponta 05:00-06:30 óra között
II. rész: Mirelit, szállítás: naponta 05:00-06:30 óra között
III. rész: Tejtermék, szárazáru, szállítás: naponta 05:00-06:30 óra között
IV. rész: Pékáru, szállítás: naponta 04:00-06:00 óra között, szállító ládákban.
V. rész: Zöldség, gyümölcs, szállítás: naponta 05:00-06:30 óra között
4. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a megrendelésre került termékek a jelen szerződés 2. számú
mellékletében rögzített rendeltetési helyekre szállítandók. A Eladó feladata az áru berakása a
konyhába, a konyhai személyzet utasításai alapján.
5. A beszállított termékek átvétele a Vevő élelmezési raktáraiban történik mennyiségi és minőségi,
érzékszervi, hőmérsékleti, higiéniai, fogyaszthatósági, valamint csomagolási szempontok alapján.
Vevőnek jogában áll a leszállított termékeket felhasználás előtt és alatt is ellenőrizni. Amennyiben
Vevő nem él az előzetes minőségvizsgálat lehetőségével, az nem jelenti a termékkel kapcsolatos
minőségi, szavatossági, kötbér, kártérítési és egyéb igényekről történő lemondást. Vevőnek azt a
jogát, hogy a leszállítás után megvizsgálja és hibás teljesítés esetén visszautasítsa a terméket, vagy
termékeket, semmilyen módon nem korlátozza, vagy befolyásolja az a tény, hogy a terméket
korábban megvizsgálta és elfogadta.
6. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy - amennyiben jelen szerződés szigorúbb követelményt nem
támaszt - valamennyi leszállításra kerülő árunak a fogyaszthatósági ideje minimum 2/3-ával kell
rendelkeznie. Ettől eltérni csak a Vevővel történt külön megállapodás keretében lehetséges.
Amennyiben a termék csomagolásán nem került feltüntetésre a fogyaszthatóság ideje, vagy nem
állapítható meg egyértelműen, az Eladó köteles azt a kísérő dokumentáción feltüntetni.
7.

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy Eladó a termékskálán nem jogosult változtatni, kivétel ez
alól, ha egy adott termék gyártása megszűnik. Ezen utóbbi esetben Eladó köteles a terméket vele
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legalább mindenben megegyező minőségű termékkel pótolni.
8.

Termék megszűnése esetén Eladó köteles ezt a tényt haladéktalanul Vevő tudomására hozni, és
helyettesítő termékek listáját Vevőnek választásra felkínálni. Vevő jogosult a megszűnt termék
helyett új, helyettesítő termék kiválasztására. A helyettesítő terméknek minden minőségi
jellemzőjében egyenértékűnek kell a megszűnt termékkel lennie, különös tekintettel a
termékösszetevőkre.

9.

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a leszállított termék csomagolása sérült, úgy azt Vevő
nem köteles átvenni, és a követendő eljárásra az V. címben foglaltak az irányadók.

IV. Minőségi követelmények
1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállításra kerülő termékek minősége megfelel a
vonatkozó EU rendeletekben, a 2008. évi XLVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályokban foglaltaknak.
2. Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a leszállításra kerülő élelmiszerek az alábbi
követelményeknek maradéktalanul megfelelnek: a szállítást követően a III. 6. pont szerinti
időtartamig fogyasztásra alkalmasnak kell lenniük.
3. Ajánlattevő nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben
átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal. Igen/Nem.
V. Szerződésszerű teljesítés
1.

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a leszállított termékeket az élelmezésvezető (vagy
meghatalmazottja) ellenőrzi mind mennyiségi, mind minőségi megfelelés tekintetében. A
megfelelő teljesítést a szállítólevélre jegyzi (teljesítésigazolás). Amennyiben az Eladó által
beszállított termékek – akár a szállításkor, akár a későbbi vizsgálat során – nem felelnek meg jelen
szerződés, az Ajánlat, vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely rögzített feltételének,
előírásának, úgy Eladó köteles a terméket/termékeket a minőségi kifogás bejelentésétől számított 1
órán belül kicserélni, és gondoskodni az előírásoknak megfelelő termékek leszállításáról. Az ebből
adódó többletköltségek Eladót terhelik.

2. Amennyiben Eladó a nem megfelelő termék kicseréléséről határidőben nem gondoskodik, avagy
ismételten hibásan teljesít, úgy a határidő elmulasztásának következményeire a 3-8. pontban
rögzítettek az irányadók.
3.

Amennyiben az Eladó a termékek leszállításával a III.3. pont szerinti vagy az V.1. pontban foglalt
határidőt túllépve késedelembe esik, úgy a késedelem minden megkezdett órájára … (kitöltendő, az
adott megajánlás 20-25 % között értékelésre kerül) késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi
kötbér alapja az igazolható módon megrendelt, késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi,
Vevő által fizetendő bruttó értéke.

4.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vevő a kötbér összegét az általa fizetendő vételár
összegébe beszámíthatja.

5. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben Eladó a szállítási vagy az áru V.1. pont szerinti
cserélési határidejét elmulasztja, és késedelme meghaladja a 4 órát, úgy meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke 100%, alapja az igazolható módon megrendelt,
késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi, Vevő által fizetendő bruttó értéke.
6.

Amennyiben a V. 5. pont szerinti szállítási vagy cserélési késedelem a 4 órát meghaladja, úgy Vevő
az áru átvételére nem köteles, és a meghiúsulási kötbér összegét az általa - egyéb termék
vonatkozásában - fizetendő vételár összegébe beszámíthatja.

7.

A Megrendelő a kötbéren felüli kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint érvényesíti.
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8.

Vevő a folyamatos élelmiszer ellátás érdekében jogosult más szállítótól rendelni, amennyiben az
Eladó hibásan, késedelmesen, hiányosan teljesít, a hibásan, késedelmesen, hiányosan teljesített
tételek és mennyiségek vonatkozásában.

VI. A szerződés időtartama
1.

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződést az aláírásának napjától kezdődő 24
hónapos időtartamra kötik, mely súlyos szerződésszegés esetén a másik fél által rendkívüli
felmondással megszüntethető.

2. A Vevő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására az alábbi esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén - mely Eladó részéről súlyos szerződésszegés:
2.1.

Eladó a szállítás, vagy árucsere tekintetében legalább 3 alkalommal késedelembe esik

2.2.

akár egy alkalommal is elmarad a teljesítés Eladó részéről (ideértve a 4 órát meghaladó
késedelmet is)

2.3.

legalább 3 alkalommal hibás- vagy hiányos teljesítés történik Eladó részéről, ideértve:
- minőségi hiba
- mennyiségi eltérés mind pozitív, mind negatív irányban a megrendelt mennyiségtől
- eltérés a megrendeléshez képest akár a szállított termékek, akár a szállítólevél adatai,
akár a számla adatai vonatkozásában

3.

2.4.

Eladó a késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó
fizetési felszólítástól számított 10 napon belül nem tesz eleget.

2.5.

Eladó a megszűnt gyártású termék helyett nem gondoskodik legalább azzal egyenértékű,
legalább azzal mindenben azonos minőségű helyettesítő termék szállításáról.

2.6.

Eladóval szemben felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul.

A Eladó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására az alábbi esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén - mely Vevő részéről súlyos szerződésszegés:
3.1.

Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettsége vonatkozásában a szerződésszerűen kiállított
számla átvételét követően a jelen szerződés VII.4. pontja szerinti fizetési határidőt
elmulasztja, és azt követően az Eladó által megküldött írásbeli felszólítás kézhezvételétől
számítottan 5 napot meghaladó késedelembe esik. (Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy
nem minősül a fizetési határidő elmulasztásának, ha a Vevő a számla részbeni vagy teljes
megfizetését azért nem teljesíti, mert jelen szerződés V.4. illetve V.6. pont szerinti
beszámítási igényét érvényesíti.)

3.2.

Amennyiben a szerződésszerű minőségben, mennyiségben, és határidőben leszállított árut Vevő
nem veszi át. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy Vevő az Eladó 4 órát meghaladó szállítási
késedelme esetén az áru átvételére nem köteles.

VII. Fizetési feltételek
1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. mellékletében rögzített egységárak a
szerződés időtartama alatt semmiféle indokkal nem módosíthatóak. Az egységár tartalmazza a
termékek beszerzésének, előírásszerű szállításának, tárolásának, szükség szerinti kezelésének, a
göngyölegeknek, a termékek meghatározott helyszínekre, raktárakba történő szállítási és egyéb
teljesítéssel felmerülő eladói költségeit is.
2. Eladó számlázása, Vevő fizetése a nettó egységáraknak a fizetéskor hatályos áfá-val növelt
összegén történik. A Vevő előleget, az esetleges göngyölegért kauciót nem fizet.
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3. Eladó a pékáru esetén hetente, a többi rész esetén naponta számláz Vevő felé. A számla kötelező
mellékletei a teljesítésigazolással (V.1. pont) ellátott szállítólevelek. Vevő a teljesítésigazolást
tanúsító szállítólevelekkel együtt benyújtott számla/számlák átvételét követő 30 napon belül köteles
a leszállított áru szerződéses ellenértékét megfizetni az Eladónak átutalással. Amennyiben Vevő
fizetéssel késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdés szerinti mértékű
késedelmi kamat fizetésére köteles.
4. Eladó számláinak kifizetési határideje, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a számla Vevő általi
kézhezvételétől számított 30. nap. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla
kézhezvételének időpontja, a fizetési határidő teljesítés napját követő 30. nap.
VIII. Egyéb rendelkezések
1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható a Kbt. 141. §
alapján.
2.

Szerződő felek a kapcsolattartó személyét az alábbiakban rögzítik.
2.1
Vevő részéről:
Név:
Cim:
Tel:
2.2.

Eladó részéről:
Név:
Cím:
Tel:

3.

Eladó kijelenti, hogy az általa szállításra kerülő termékek mindegyike rendelkezik a szükséges
engedélyekkel és minőségi bizonyítványokkal, valamint a termékek mindenben megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

4. A jelen szerződésre a Ptk., a Kbt. és az ágazati jogszabályok irányadóak. Amennyiben a jelen
szerződésben hivatkozott jogszabályok közül a későbbiek során valamelyik hatályát veszti, a
területet szabályozó új jogszabály előírásai lesznek értelemszerűen irányadóak. A jelen szerződés
részét képezi az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a nyertes ajánlat is.
5. Eladó
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 Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
6. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és a VIII.5. pont szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
7. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-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) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
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tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
8.

A VIII. 7. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

10. Projekttársaság alapítására nincs lehetőség.
11. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek megkísérelnek békés úton megoldani.
A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek a magyar jogot és joghatóságot,
illetve a Vevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
12. A Felek kijelentik, közös nyertes ajánlattévők esetén a jelen szerződés szerint az egyik Eladó nevére
elküldött értesítést, vagy egyéb közlést az összes Eladó részére kézbesítettnek tekintik.
13. A szerződő felek tudomásul veszik a vállalkozói díj – mint költségvetési pénzeszköz –
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, Vevő tulajdonosa, Szentendre Város
Önkormányzata ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a Vállalkozó a szerződés tényleges
tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.
14. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény szabályai az irányadók.
15. A jelen szerződés tartalmazza a felek közötti valamennyi megállapodást, az esetleges korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
16. A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag aláírták.
17. Jelen szerződés 4 (négy) egyező tartalmú példányban készült, amelyeket a Felek elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A négy
példányból 2 (kettő) példányt Eladó, 2 (kettő) példányt Vevő őriz meg.
Szentendre, 2018. ……………………………

Vevő

Eladó
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