4./

Fizetési feltételek:
A Szállító által adott árajánlat alapján a szerződő felek a melléklet szerinti árakban
állapodnak meg. Az árak tartalmazzák a Szállító összes költségét és díját, a Bajai Szent
Rókus Kórházba való kiszállítás költségeivel együtt. Az árajánlat a jelen szerződésben
feltüntetett 2010. május 1 – 2011. április 30-ig terjedő időszak alatt módosítani egyszer van
lehetőség. Az árak csak közös megegyezéssel módosíthatóak. Az árakat maximum a szakág
infláció mértékével lehet emelni. Árcsökkenést indokoló piaci viszonyok változása esetén is
a piaci viszonyok által indokoltan, a szakági infláció mértékét meghaladóan is van mód
árcsökkentésre. Árcsökkenést indokoló piaci viszony esetén a Szállító köteles az árait
csökkenteni a piaci viszonyok által indokolt mértékig.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt termékek árát a Megrendelő
által igazolt átvétel alapján, a Szállító által kiállított számla ellenében a számla
kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül egyenlíti ki átutalással. A számla
befogadásának feltétele a határidőben és hibátlan szállítások teljesítésének igazolása.
A számla befogadásának feltétele a határidőben és hibátlanul mennyiségi és minőségi
kifogások nélküli szállítások teljesítésének igazolása. A teljesítés akkor tekinthető
igazoltnak, ha a leszállított termékek vonatkozásában a szállítólevél az átvételt igazolja és a
6.c. pont szerinti jegyzőkönyv nem készül, továbbá a leszállított termékek telephelyenként
kerültek leigazoltatásra, szabályos átvétellel, a telephely bélyegzőjével és az átvevő
olvasható aláírásával. A számlának az adott tárgyhónapra vonatkozóan telephelyenként kell
tartalmaznia a leszállított termékeket. Havonta egy számla állatható ki a szállítások számától
függetlenül.

5./

A kapcsolattartók megnevezése:
A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért, illetve kapcsolattarásért felelős
személyek.
Megrendelő részéről: Makai Józsefné élelmezési részlegvezető
Szállító részéről: Kovács József ügyvezető

6./

Szállítás:
a. / A felek megállapodnak abban, hogy a szállítás megszervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos valamennyi feladat a Szállítót terheli.
b. / A Megrendelő a Szállítótól megrendeli a jelen szerződés részét képező mellékletben
szereplő termékek egy éves mennyiségét naponta reggel 6.00 órára a Szállító leszállítja, a
várható szükségletnek megfelelően. A Szállító az általa szállításra megnyert termékeket a
Megrendelő székhelyére leszállítani köteles.
c. / Ha a Megrendelő a tételes átvételkor hiányt vagy kárt észlel, illetve bármilyen eltérést talál
a szállítólevélen jelzett mennyiség és a leszállított mennyiség között, ezt az észlelést követő
24 órán belül telefonon vagy faxon közli a Szállítóval. Ezt követően az észlelt
hiányosságokról készült jegyzőkönyvet megküldi a Szállító részére 5 napon belül. A Szállító
garanciát vállal, hogy bizonyíthatóan mennyiségi vagy minőségi kifogásolt termékeket
térítés mentesen visszaveszi és hibátlannal pótolja.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- szállítólevél vagy számlaszámát
- kifogás tárgyát
- feltehető előidéző okot
- a Megrendelő nyilatkozatát az igény érvényesítésére vonatkozóan.
- a Megrendelő nyilatkozatát a tárolás módjára.

d. / A Szállító köteles a megrendelt árut úgy csomagolni, hogy a gyűjtőcsomagolás esetén sem
szállítható le a megrendelt árumennyiséget meghaladó mennyiség.
e./ Az áru szállításának feltételeit a Szállítónak kell biztosítani.
7. a./ Megrendelői minőségi kifogás esetén – amennyiben azt a szállító vitatja, a szállítót terheli
annak bizonyítása, hogy a termék mindben megfelel a minőségi követelményekre előírt
ajánlati dokumentációban illetve jogszabályban meghatározottaknak. A Megrendelő
minőségi kifogásokat a Szállítóval szemben a leszállított termék vonatkozásában a termékre
előírt felhasználhatósági időtartam alatt érvényesíthet. A felek megállapodnak abban, hogy
az egyezségre jutásig, illetve esetleges minőségellenőrző szerv véleményének beszerzéséig
is a Szállító az adott termékre vonatkozóan a szükséges cserét, reparációt a minőségi kifogás
kézhezvételét követően haladéktalanul 15 napon belül elvégzi.
b. / Az áru szállításához szükséges göngyöleget a Szállítónak kell biztosítani, amelyet a
felhasználást követő szállítás alkalmával a Megrendelő a Szállítónak köteles
visszaszállítani.
8./

A késedelmes szállítás, illetve hibás teljesítés esetére a megrendelő kötbér fizetését köti ki. A
kötbér mértéke a késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel érintett megrendelt árura vetítve,
annak 20 %-a naptári naponként. A fenti kötbér összege a vételárból kerül levonásra.
Meghiúsulás esetén a szállító kötbért köteles fizetni, mely az éves szerződéses ár 30 %-a. A
vevő a fentieken túl jogosult felmerült kárának érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér
értékének számításakor az éves szerződéses ár a megrendelő az ajánlati felhívásban, illetve
dokumentációban meghatározott, tervezett termékenkénti mennyiségű megrendelői igénye
és a szállító által e termékekre megajánlott nettó ajánlati ár szorzata.
A megrendelő jogosult a szállító szerződésszegő magatartását önállóan minősítve (pl.: nem
teljesít, teljesítést megtagadja, késedelmes szállítás, a megrendeléstől eltérő, hiányos, hibás,
stb. szállítás,) súlyos szerződésszegésnek tekinteni, és a szerződés azonnali hatállyal
felmondani, mely egyben a szerződés szállító hibájából történő meghiúsulásnak is
tekintendő, mely esetben a szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási
kötbér összegének számításakor szerződésszegés megvalósuló időpontjára tekintet nélkül a
jelen pontban foglaltak az irányadók.

9./

A szállító felel az általa leszállított termékek felhasználásából származó mindazon kárért,
mely a termékre visszavezethetően azzal okozati összefüggésben keletkezett.

10./

Amennyiben a Szállító nem tudja teljesíteni az ajánlatában szereplő és elnyert termékek
szállítását és emiatt a Megrendelőnek ezen termékeket más Szállítótól kell beszereznie,
akkor a Megrendelő ebből eredő igazolt többletköltségét a Szállítónak meg kell térítenie. E
pontban foglalt rendelkezés nem érinti a megrendelőnek a jelen szerződés 8.pontjában
foglalt megrendelői jogosultságot.

11./

A Szállítónak rendelkeznie kell HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerrel.

12./

A Szállító által szállított valamennyi terméknek I. osztályúnak kell lennie, továbbá meg kell,
hogy feleljen a jogszabályoknak, az ajánlati dokumentációban részleten meghatározott
követelményeknek. A Megrendelő az I. osztályú követelménynek, minőségi
követelménynek nem megfelelő termékek átvételét megtagadhatja, valamint amennyiben az
átvétel után észleli az eltérést, érvényesítheti a szerződés szegés esetére megillető jogait.

