Árubeszerzési megállapodás (TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a Mini Élelmiszerüzlet 8413 Eplény, Veszprémi utca 43/A
(képviseletében: Pejné Varga Mária szül.: Varga Mária, an: Mazurek Mária, szül.:
Veszprém, 1978. november 10., 8413 Eplény, Búzavirág utca 16/A. szám alatti lakos,
adószáma: 60239910-2-19, váll. ig. száma: ES-536365) üzemeltetője, mint eladó
(továbbiakban: eladó),
másrészről az Eplény Községi Önkormányzat (Eplény, Veszprémi utca 64., KSH azonosító:
155 68106 8411 312 19, képviseletében: Fiskál János polgármester), mint a Napköziotthonos
Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzés megrendelő (a továbbiakban: megrendelő),
valamint a Napköziotthonos Óvoda (8413 Eplény, Veszprémi utca 62., OM azonosító:
036980, képviseli: Klausz Éva vezető óvónő), mint megrendeléseket átadó-átvevő,
(továbbiakban: óvoda), között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás egy ajánlatkérési eljárás eredményeként, a nyertes
ajánlattevő eladóval, jött létre.
2./ Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás és az elfogadott
árajánlat.
3./ Jelen megállapodást felek határozott időre kötik, amely e megállapodás aláírásával jön
létre és 2012. május 1-től 2013. április 30-ig érvényes. Új megállapodást a lejáratot követően
csakis ajánlattételi eljárás lefolytatása után lehet kötni a nyertes ajánlattevővel.
4./ Eladó tudomásul veszi, hogy a megrendeléseket az óvoda, a következő hétre vonatkozóan,
a megelőző héten, pénteken 12 óráig, írásban adja át az eladónak. A heti megrendelést,
indokolt esetben, az adott napot megelőző nap 12 óráig az óvoda vezetője vagy megbízottja,
írásban módosíthatja.
5./ Az eladó a megrendeléseket, a HACCP előírásainak megfelelően, az óvoda által
rendszeresített nyomtatványok kitöltése mellett, minden megrendelési napon, reggel 8 óráig az
óvodába történő leszállítással köteles teljesíteni.
6./ Az eladó az ajánlati kötöttség ideje alatt (2012. augusztus 31-ig) köteles a megrendelt
árukat, az ajánlati áron biztosítani, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Az előzetes ajánlatban
nem szereplő, eseti megrendeléseknél a termék egységárát a megrendelés leadásakor köteles
megadni. Amennyiben a megrendelt termék a kereskedelemben átmenetileg nem kapható vagy
esetleg megszűnt a gyártása, úgy azt a megrendelés leadásakor az eladó köteles jelezni és a
megrendelt termék minőségben azonos helyettesítéséről, az óvoda vezetőjével, a szállítást
megelőzően köteles egyeztetni.
7./ Az ajánlati egységárak változtatását az ajánlati kötöttséget követően bármelyik fél
kezdeményezheti, amennyiben a termékek árának változását az esetlegesen megváltozó piaci
viszonyok 5 % mértéket meghaladóan változnának. Az árváltoztatás mértéke, ebben az
esetben is, csak az árváltoztatást kiváltó ok mértékéig történhet.
8./ Eladó havonta, utólag, egy-egy számla (külön élelmiszer és külön tisztítószer) benyújtására
jogosult. Négy, illetve öt heti rendelést összefoglalóan. A megrendelő a benyújtott számlát 8
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napon belül, átutalással teljesíti az eladó által megadott számlaszámra. Késedelmes teljesítés
esetére a jegybanki kamatot kötik ki.
9./ A megállapodás megszűnik a határozott idő lejáratakor, vagy rendkívüli felmondás esetén,
amennyiben valamelyik fél a szerződést súlyosan megszegné. Ilyen lehet az eladó részéről a
rendelések nem megfelelő teljesítése, amely írásbeli felszólítást követően is ismétlődne, vagy
a vállalkozás ellehetetlenülése esete. Ez utóbbi esetben az eladó 5 % meghiúsulási kötbért
(31.205,- Ft-ot) is köteles megfizetni megrendelőnek.
A megrendelő részéről a rendkívüli felmondásra adó oknak számít a benyújtott számlák
késedelmes teljesítése, amelyet eladó írásbeli felszólítását követően sem teljesítene, a
megadott határidőre.
10./ Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján
kötelesek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy peres eljárás esetére a
területileg is illetékes Zirc Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
11./ Jelen szerződésre és e szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári
Törvénykönyvben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
12./ E szerződés a felek háromoldalú aláírásával jön létre. Jelen megállapodást Szerződő
Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, négy (4) db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Eplény, 2012. április ….
……………………………………..
Fiskál János polgármester
Eplény Községi Önkormányzat
Megrendelő képviselője

………………………………………
Pejné Varga Mária
MINI Élelmiszerüzlet
Eladó képviselője

…………………………………….
Klausz Éva vezető óvónő
Napköziotthonos Óvoda
Megrendeléseket átadó-átvevő
képviselője

