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1 EadÓ ]een 9e[ódésben fogat feltételekke Válája a VeVő részéré
éLelm]szerek szálitását, az 1. számú meléketben foglalt áruíajták és
mennYiségek szer nt, az alábbi termékcsoportok tekintetében:

Te.mékcsoport megneVezése

4.1

Eládó)

1 VeVő, m]nt aján atkérő 2010 december 6án közbesze2é5 eljárá5t
indított' A be5zeEé5 tárBya és menny 5ége az ajánl.ttéteLl fe]híVá5ban é5

dokumentációban kerú t meghétározásra'
2 VeVő a beszeEé5 tárgyáv.l 5zemben táma'tott mú'ak], minőségi

köVete méiyéket., ajánLat] dokuúentációban határozt. meg
3 VeVő a kózbeszérzési éLjárá5ában bé.yújtott.]ánLatokét megv-gáLta,

egymássa ósszevetétte és dÖntését az elbíÍá ást követőer, 2010. 12' 30_

án kih]rdette' VeVő kózbeszeüés ejérásbán hozott döntésé széri.t á
nyertes a]án attevő Eladó lett lyen előrményék Után fé ék á
kirbeszeaésekrő] szó]ó 2003' éVi cXXlX' tórvénv e]őkása, !z ajénlati
felhívás és dÓk!mentáció, Válánint ELadó a]ánl.ta aapján kötnek



7 3 Az.l{.Lm rcr.k rii lirii5innktcj.5ita\ lr.Lye:
Pék;ru .setéb.n 1064 Bt dnpe\t' fióz!á ! 6' és

10!2 B!daPé!l, K.ézicl] ü :l4

.1 A 5zeEódé5 dóta.1ama: a 
'eEődéskÖtés 

nap]átó 5rámi1ott 24 hónap'

lll'Eladó kóte1ezettségei
:L Az é.m]szerek meg.ende é5éról a VevÓ éle]mezésvézétő]e, ilétvé á

mindenkori raktáro5, mlnt az é e mezésvezető megháta]hijzottj.
goidoskodik, . tárgyhetet mege óző hét c'ütöÍtÖk népján 12 óráig A
négléndelő ádatai a: iráiyédóék Eadó 9áméfa az élelml9erek
5zá litésáná és a Íám ázásná

2' Pékáru {éL]ítésa hétfótő vasárnap q á hét
Úrncpnapokon ]s 06.00 07'30 óra kózólt'

3 E adót 'á litá!] kóte ezettség knáró ag az elózete9e| eadott
mecrénde ésék álápján térhe ], a ]élen íenődésbé. fog ált fe téte ékkél

4. E adó a megrende t élelmiszerekel a me8rende és szerint] kiszerelésben'
kiszáho Va, vaEy kmérve téte e5 é5 ró5z etes 7álítÓlevéle köteles
átadn . E adó kóte e! légkésőbb é szál ítólevé átadás;Va egY de]ű eg a

e'ijl ított t.rmókek mjnőségének igazo á5át ]s átédni
5 E adó kót. cz magát aÍa, hogy a VeVó résrére, é Vonatkozó ]oE9rabá yi

F Ó Íd ol1J '/áb.d' ,oll ' o J 'l l' I

dÓkÚméntácó mű7.ki 5pecíikjciójában meghatárózott minóségi é!
mó4'/.8 '..{éé|| M'B,ol iÓ'| ''llo,
termékre Vo.atkozó előÍásainak necféleló, l' osztályú minőségű
é e miszerekel !zá it

6' E adó rende]kezik a tevékeny5éB cLátá5ához 52ük5é8e5 hatósági
engedéVekke' vaamjn1 teVékenVséPé.e tekintettél HAccP .end5zer
húködtetó5ére von.tkozó tanÚsitvénnVa .

7' E adó az ételekét ANTsz hátósági engedélyél re.de kezó
f!Valé9|ózéVe ' saját kóLtséeén kötéés. tejesité5i helyrenálit.n és
ott a VeVó részére étadni

8. E adó az a e m 5zereket/nyersanyagokat séiét kö tségén 9en] bé, és ezek
bé5zeté5e 5o.án az Ó c]m 5zer.gÓ'sé8ügy ' minó5égi eőÍésokat

9 E adó a 57e[odé5 teljesitése 5orár
. á kózbeveÉé! aiá. á1]

'ecódésben 
fo8 a tak.t,



ai egVÉ! m.ereId€]éjekh{:n
Ü1kÖrnek iogszábé]vba'

3. 42 éie]mi5zerek nregréideléséró
mindenkrr IaktárÓ5, m nt az

Íog áltakat (ómennyiben azok nem
Vagy ]eler szc[ó.lé! egyób

Va éhcnnyi é elm szeÍip'riszakma és joe'abá Vi elóiráí

10' E adó 1eVékénységére' és a 9ál ított éle h 
'erek 

m .Őségére vonatkozÓ
iog9abálvok kÜ ö|Ösen]

. FAO/WHO Codex AImerta.ius cac/cL 18/1993

. 2008 éVi xLVl' tóÍVény az éle miszerláncrÓl és hltósági
fe ügVéletérő

. a, ecé'9é8Ücyrólvóló 1997 éV cLV. törVénv

. Magyar E]e hi5zerkónyV

. 5712004 (lV 24 ) ÉVM re|de et a MagyaÍ Élelm szerkónw nemzeti
teÍhékIeÍásokat taÍtálmazó kótelező élóíósailó

. 90/2003. (V|l!o ) FVM EszcsM égyütte9 .endelét az é élmiszerek
előál itásának és fÓrgalmazásának é elmiszer hi€ én]a] fe tételerról. 2111998 (lV 8') FM_BM HM ll(lM Nl/] egYÜttes rénde et az
é e mÉzerek e]lenő2ésének rendjé.ő

. 4/i998 (X.11) EúM rendelét az élelhszerékben elóforduló
hikrobjo]ógia 9ennyezódé5ek megengedhétő mértékérői

. 19/2aa4 ( .26.) FVM EszcsM GkM égyüttes rerde]et azop. é'p| e|dréÍo'

. 90/2003' (V .3o ) FVM EszcsM egyúttes rendelét az é elmiszeÍek
é őá Iíté5ának és forgaIh.zásán!k élelmiszerhigiéiiá] fe tételeirő. 1/1997 ' l IJ ) ( N4 .endelet az é e h 

'eÍ íÓrAalmazás rendié.ő '

lV'Vevő kötelezettségei, jogai
1. V€Vő gÓndoskÓd k az EladÓ á t.i lcszá litÓtt é e h ?erek átvételéról Az

éte ménnyisé8i átvéte]e szá lítólcvél a ap]án, . minőségi átvét€l a
terfoék minó5é8ének 8arÓ|ása el enő[éséVe, é5 adott esetben
é[ék5zervi úton tóJtén k'

2' Az é]e]rniszerek e |enőEé5 jocát VeVő .eVében az intérménwezetó és á7
éle]nrezésvez€tő gy.korÓ ják.

VeVő é .lmezésvezetőie, il etve a
é elmezésvezető heghatá mazott]a

4. VeVő a, éle n]szerek átvéte|e, tárolósa és fehasznáá5J sorén a HAccP
Íónd' ó.éol o o '.l npo|é elop .o.é|P ó|d'-'



5 Vevó 3z é e m]5zetrzj tá5, árada! !!lá. kótele5 . te jesitést eló5€gíteii,
E adóV; a ]Óg'abáiV, éle]mi5zelegés-é8úgy srábávÓk betJrtása
me lett egV!ttnriikódn

v'Az élelm isze l szá llítás teljesítésével ká pcsÓlat05 kóte lezett5égek
1' Eladó kóte ez] magát, hogy a nindenkÓli még.ende é5nek megÍe eló.n, a

oB.dool'o_o"n "lo 1"n1/ "C
kÖvetelményekettel]e5itve szá itja a meglendelt é elmiszereket'

2' Eladó go|doskodik aÍó, hogy képVselője nap] kapcso]atban legyen az
intéu méiy Vezetó]éve, l etve az é e mezésvezetóV€ a szál ítÓtt
éle m]5zerek minőségéVe , ménny sécéVel kapcao atÓs prob émák
megbeszé ésé mlétt.

Vl'Ellenszolgáltátás, ártartás
1. Az é e miszelek ára t E adó közbe'eEés aján atában szelep ő .datok

szer it _jelen 
'eaódés 

1' 5zámú melék eré tartélmazza'
A szeEődés értéke hettó:3.418.500 Ftlév

2' A váll.lkozÓi dÚ tejesítélarányosái, hetente keriil 5zám ázásrá' A
vál].lkozó dÚró k állitott száma éléné.tékét a telie5íté5]gazolást
köVetóe. á MeBrende ő 15 napon be i]], átUtálássa téljésítl á Vá l.Ikozó
bankszámlájárá, ficyelemmel a Kbt. 305' 5 (1) 17} békézdé5ben
Íogla takra' A szám a benyújtásjnál az adózás lendjéról szóló 2oo3 éV]
Xcll' tórvéiy 36/4 5alkalmazása kÖtelezó. AVeVóeló]e8et nem b]ztosit
AmeÓiyibei Eladó az élelm 9eÍék éÍtékesitése során az éleim]9eÍ
p]ac V szonyok Vá tÓzása m]att akciós áron értékesít terméke t, úgy
E adó czen akciós éÉk Vérint szám!ázza kj terméke]t a VeVó részére' Az
értékesítés akc ókÍól E]adÓ a VeVőt Íásban éÍtesíten kóte és'
É]adó kÖteez magát áÍá, hoBy a je|en szenódés tárcyát képézó
éLelrnBlereké.t legíel]ebb a kÖzbe5zeEé5i ajárlatában megadott áÉt

5 E]adó éVes egy'eÍ árko(ekcióra jo8Ós!lt' é K5H élemszer árindex
ahpján, tárgvév márciu5 r nap]ától'



/

1 ^''''l\b" ol .lpn é'ó'ood'o o -p'' '\;E' dE ''Ópg
k]íogás merü] íe, Vaamrt VeVó é5 El.dó kepV5e]ó]e kÖzÖtt i]nc5
egye1érté5, eÍó kÓzas jecyrőkóiyve! ke I felve.n E adó képV 5e ó]e
kótele! a jegyrőkóiyvet eekésőbb a követkeuó m!.ka.apÓ. EadÓ
kózpont]ába bevnn]' Eladó kóteles a k]fogásrá két munkanapon belÚl
irásban Vá]a't adni a VeVő részére' E adó képviselője ebbén áz esetben
]5 köte e5 .zonna i intézkedé5se . kifÓgás okát á Vevő megelégedé!élé
régszÚntétni, a problémét rendezni'
Az élelmcrerek minósé8éVel kap.so atos kifo8á5 esetén VeVó ]ogosu t az
éle]miszert me8fe]e ó jogosultsáEBal rende kező heLyen

Amennyiben az é e miszel bev'sgá ása során Eazo ást nyer' hogy az
El.dó ;tal 52á ított éemsuer nem meBfelelő (iém feél még á
jÓ8nábáy' va8y Vakffaj klitér]Umokiak), áu esét hibés teje!itésnek
m]nő5ü. H]bá5 teje5ités esetén E adó kÖteles a bevizsBálá5 köt5ége]1 is

Hibás teljesitésnek m.ő5ül továbbá, ha az Eadó az idóben eadott
meBÍende]é5 e LenéÍe a megrendelt éte menny régét késve, v.gy
hiányo5an, i letve nem megíe e ó m nó5égben, hibá5an 5zá litjá e

Hibás tel]esítés esetéi a, E adó kÖte e5 nettó 30'000 Ftlnap kÖtbét
fizétnl A kótbér á VáLálkÓu ó á tá ] beÍizétés9eL, l étvé ánnak elmarádásá
esetén Eadó 

'ámlájának 
fzetése akamáVa! beszámitássa kerül

1 Amennybe. Eadó fe ad.tét nem a ]een sze[ődésben meghatározott
módon látja e, a VevŐ Íásban, a megfe e ő 1elje5ité5re íélszólitja H..
Íélszólítás nem Vérét a té jésités szinvona ánák ]áVitásáhÓz, a harmadik
eíedményte en fe 

'Ó 
itás az ELadó ré9éíő] sÚ]yos íeuódé*zecésn€k

2 súyos slelződésszegésnek mnős! (Kbt' 62. E {1) bekezdés é) pont' és
ezért . VéVő a szenódést é8yoldalÚ nYiatkorétta , írásban, azonna i

hatál]yal fe]mondhat]a:
. ha az Eladó az alapvetó élelm]szert (p. kenyér) eEyálta];n nem

'ilítja e,
. hé az Eladó á, éemnerekét nefr a hatáVÓ! egészségt]Evi, és

éje mlszeÍ higién ai kóVetélményeknek megfeleló Eép]ármúVe

. ha óz E adó 3 alkalomma hibésan te jesit (VL pont),



/

hJ J7 EadÓ á kozbesZenc5] a]ánatéban, és. jeen sze[ódés
me] ék .tab.. meEh.tározÓtt ijr.k.á m.ga5abb ós5zeget !zám éz

A VeVó á 
'etrődéíól]ogosÚ]t 

15 napÓs h.táridóVel e áln, hé .u Ela.ló
í zetésképíeLeiié V;lt, óncsódöt jelentétt, l etvé el ene csó.]Öt
jelent€ttek, be, Íelszámolá5i e járás fÓ yik el ene'
H. . VcVő é fe|t bárme]y okbó eevÓ da ú nyiatkÓzatáva a srenődé9t
megszüntet, ar Eadó séhmiyen ]ogcímen nem ]ogosut á Vevőtől
toVább kif zetéseket kóVPtP n

Budapest 2011 lanudr l0

Ix.A szenőd é5 lejárat e lőtti megszűnése
A 9e2ódés a pontba. rögzített 

'etrődési 
határidő e]árta eót1 i5

mecszűn k, hé az ntézmé.yt ér ntő VÉ m.jor ok, Vágy d€mo8ráfia] Változ;sok,
vaBy jo89abá yVá tozás miatt, a fenntartó dón1é5e aLapján a te|iesitési he vként
megielöt intézméiyt me8s2üntetik' átszervezik, íurkciÓVéltÓzá5 történk. A
sze2ődé5 megszűnésérő a Vevó ílásban értesít áz EladÓt' ElódÓ a ]élen
szetÓdés a áiÍáséVa egyÚtta emond a kártéÍítés ]oEárÓl iVen e!étekre
Vonétkozóan, és a 5zenődés határ dó élőtt] meg9ű.é5ébő félmerÜ ó kálát a
Vevőtől ném kÓVetelhet '

x.EgYéb megálJapodás
Félek a jelen nenódéí csak a (bt 3o3' 5_ban meghatározott e5€tben
mód05íthat]ák. Vitás kérdéseket a fe]ek e ózeiesen tárgyéiásÓk útján ki5érik
meE rendezn ' A szeEődésbé| nem 9abáiyozoit kéldésekbén á Ptk , Valámint a
Vonatkozó ]o8szabá yÓk rende kezései az irányadóék'

:i'.",
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lélbma klnyéÍ |kg$
Ié báma kenyé. l kg_os, *letk. sonagolt
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b ós, kicsi. ,13 B.
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