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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

BODROGI HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2316 Tököl, Duna 
út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-105603; adószám: 13605935-2-13), mint beszállító (a továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, 
hogy Beszállító fő tevékenysége húsáru kiskereskedelme. 

1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő 
megrendelései alapján Beszállító különböző húsipari termékeket szállított Megrendelő részére. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le húsipari termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta. 

1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű húsipari terméket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, 
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Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított termékeket átvenni és azok vételárát 
megfizetni. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.; 

b) kizárólag első osztályú, friss terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmenetes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni; 
d) termékeket konyhakész állapotban, a Megrendelő által meghatározott módon leszállítani. 

5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) 
munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás 
hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a + telefonszámon történő 
egyeztetés útján történik. Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a címre 
megküldött üzenet formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést 
a Megrendelő által meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 
óra közötti időszakon kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg 
konkrét szállítási időpontot, akkor Beszállító a termékeket hétfői napon legkésőbb 6:00 óráig, egyéb 
napokon pedig 6:00 óra és 12:00 óra közötti időszakban köteles leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  
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5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 

5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. Akkor 
tekinthető a minőség kifogástalannak, ha az megfelel az első osztályú húsárura vonatkozó elvárásoknak 
és legalább a szállítás napját követő 72 óráig – megfelelő tárolás mellett, de fagyasztás nélkül –
minőségromlás nélkül felhasználható. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

     
     

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
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teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 

7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.03.20. 
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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

BUNZL Magyarország Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Erdőalja út 3.; cégjegyzékszám: 13-09-
090292; adószám: 12492448-2-13), mint beszállító (a továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – takarítási tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége vegyes 
termékkörű nagykereskedelem. 

1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő 
megrendelései alapján Beszállító különböző tisztítószereket és töltőanyagokat szállított Megrendelő 
részére. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le tisztítószerek és töltőanyagok beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a 
Beszállító adta. 

1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  
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3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű tisztítószert és töltőanyagot a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított termékeket átvenni és azok 
vételárát megfizetni. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 147.; 

b) kizárólag első osztályú terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmenetes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni; 
5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 5 (öt) munkanappal 

megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában –
e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a telefonszámon történő egyeztetés útján történik. 
Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a és az címre megküldött üzenet 
formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést a Megrendelő által 
meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 óra közötti időszakon 
kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg konkrét szállítási 
időpontot, akkor Beszállító a termékeket munkanapokon 7:00 óra és 15:30 óra közötti időszakban köteles 
leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
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akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  

5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 

5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. A termékek 
szavatossági időtartama a szállítási határidőt követően még annyi ideig fenn kell álljon, hogy az a 
Megrendelő általi rendeltetésszerű felhasználását lehetővé tegye. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

     
     

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
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7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 

7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.03.27. 
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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

Food On-Line Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 65. 17/8.; 
cégjegyzékszám: 01-09-352169; adószám: 14958061-2-43), mint beszállító (a továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, 
hogy Beszállító fő tevékenysége élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le száraztészta beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta. 

1.3. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű száraztésztát a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, 
Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított termékeket átvenni és azok vételárát 
megfizetni. 
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3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.; 

b) kizárólag első osztályú terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmenetes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni; 
5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) 

munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás 
hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a telefonszámon történő egyeztetés 
útján történik. Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a címre megküldött 
üzenet formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést a 
Megrendelő által meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 óra 
közötti időszakon kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg 
konkrét szállítási időpontot, akkor Beszállító a termékeket munkanapokon 6:00 óra és 6:30 óra közötti 
időszakban köteles leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  

5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 
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5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. A termékek 
fogyaszthatósága, szavatossági időtartama a szállítási határidőt követően még annyi ideig fenn kell álljon, 
hogy az a Megrendelő általi rendeltetésszerű felhasználását lehetővé tegye. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

     
     

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 
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7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.03.27. 
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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

Food On-Line Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 65. 17/8.; 
cégjegyzékszám: 01-09-352169; adószám: 14958061-2-43), mint beszállító (a továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, 
hogy Beszállító fő tevékenysége élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le füszért áru termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta. 

1.3. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű füszért áru termékeket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított termékeket átvenni és azok 
vételárát megfizetni. 
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3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.; 

b) kizárólag első osztályú, friss terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmenetes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni. 
5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) 

munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás 
hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a telefonszámon történő egyeztetés 
útján történik. Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a címre megküldött 
üzenet formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést a 
Megrendelő által meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 óra 
közötti időszakon kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg 
konkrét szállítási időpontot, akkor Beszállító a termékeket munkanapokon 6:00 óra és 6:30 óra közötti 
időszakban köteles leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  

5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 
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5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. A termékek 
fogyaszthatósága, szavatossági időtartama a szállítási határidőt követően még annyi ideig fenn kell álljon, 
hogy az a Megrendelő általi rendeltetésszerű felhasználását lehetővé tegye. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

     
     
     

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 
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7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.04.01. 
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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

GERE ISTVÁN SÜTÖDÉJE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 
Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u. 31.; cégjegyzékszám: 13-09-085692; adószám: 1250733-2-13), mint 
beszállító (a továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, 
hogy Beszállító fő tevékenysége pékáru termékek kiskereskedelme. 

1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő 
megrendelései alapján Beszállító különböző pékárú termékeket szállított Megrendelő részére. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le pékárú termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta. 

1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű pékárú terméket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, 
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Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított termékeket átvenni és azok vételárát 
megfizetni. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.; 

b) kizárólag első osztályú, friss terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmentes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni; 
d) termékeket konyhakész állapotban, a Megrendelő által meghatározott módon leszállítani. 

5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) 
munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás 
hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a  telefonszámon történő egyeztetés 
útján történik. Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a címre megküldött 
üzenet formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést a 
Megrendelő által meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 óra 
közötti időszakon kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg 
konkrét szállítási időpontot, akkor Beszállító a termékeket munkanapokon 6:00 óra és 6:30 óra közötti 
időszakban köteles leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  
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5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 

5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. A termékek 
fogyaszthatósága, szavatossági időtartama a szállítási határidőt követően még annyi ideig fenn kell álljon, 
hogy az a Megrendelő általi rendeltetésszerű felhasználását lehetővé tegye. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

     
     

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
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teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 

7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.03.26. 
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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

HELIT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1117 Budapest, Budafoki út 209/b.; cégjegyzékszám: 01-
09-161202; adószám: 10646036-2-43), mint beszállító (a továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, 
hogy Beszállító fő tevékenysége egyéb élelmiszer nagykereskedelme. 

1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő 
megrendelései alapján Beszállító különböző tej és tejtermék élelmiszer termékeket szállított Megrendelő 
részére. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le mirelit áru beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta. 

1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű mirelit árut a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, 
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Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított termékeket átvenni és azok vételárát 
megfizetni. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.; 

b) kizárólag első osztályú, friss terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmenetes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni; 
d) termékeket konyhakész állapotban, a Megrendelő által meghatározott módon leszállítani. 

5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) 
munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás 
hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a telefonszámon történő egyeztetés 
útján történik. Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a címre megküldött 
üzenet formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést a 
Megrendelő által meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 óra 
közötti időszakon kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg 
konkrét szállítási időpontot, akkor Beszállító a termékeket munkanapokon 6:00 óra és 6:30 óra közötti 
időszakban köteles leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  
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5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 

5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. A termékek 
fogyaszthatósága, szavatossági időtartama a szállítási határidőt követően még annyi ideig fenn kell álljon, 
hogy az a Megrendelő általi rendeltetésszerű felhasználását lehetővé tegye. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

     
     

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
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teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 

7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.03.30. 
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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

HER-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2376 Hernád, Iskola 
u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-066555; adószám: 108250-2-13), mint beszállító (a továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, 
hogy Beszállító fő tevékenysége tej és tejtermékek kiskereskedelme. 

1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő 
megrendelései alapján Beszállító különböző tej és tejtermék élelmiszer termékeket szállított Megrendelő 
részére. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le tej és tejtermékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta. 

1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű tej és tejterméket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, 
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Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított termékeket átvenni és azok vételárát 
megfizetni. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.; 

b) kizárólag első osztályú, friss terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmenetes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni; 
d) termékeket konyhakész állapotban, a Megrendelő által meghatározott módon leszállítani. 

5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) 
munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás 
hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a telefonszámon történő egyeztetés 
útján történik. Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a címre megküldött 
üzenet formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést a 
Megrendelő által meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 óra 
közötti időszakon kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg 
konkrét szállítási időpontot, akkor Beszállító a termékeket munkanapokon 6:00 óra és 6:30 óra közötti 
időszakban köteles leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  
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5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 

5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. A termékek 
fogyaszthatósága, szavatossági időtartama a szállítási határidőt követően még annyi ideig fenn kell álljon, 
hogy az a Megrendelő általi rendeltetésszerű felhasználását lehetővé tegye. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

     
     

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
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teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 

7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.03.27. 
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B E S Z Á L L Í T Ó I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött egyrészről a  

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 13-09-101130; adószám: 13386140-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban 
"Megrendelő"), 

másrészről a 

Serzo Primo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 Dunavarsány, 
Gyöngyvirág u. 758/3.; cégjegyzékszám: 13-09-120148; adószám: 14316425-2-13), mint beszállító (a 
továbbiakban: "Beszállító") 

(Megrendelő és Beszállító a továbbiakban együttesen: "Fél", illetve "Felek") között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely 

– többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, 
hogy Beszállító fő tevékenysége zöldség, gyümölcs és savanyúság termékek kiskereskedelme. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott 
le zöldség, gyümölcs és savanyúság termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb 
ajánlatot a Beszállító adta. 

1.3. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.  

2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. 

március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással 
nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján 
bármikor megszüntethetik.  

2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén 
azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés 
megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalább egy alkalommal felszólította a 
szerződésszegő Felet. Az azonnali felmondás előzetes felszólítás nélkül is gyakorolható abban az 
esetben, ha valamelyik Fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami miatt az együttműködés 
fenntartása a vétlen Féltől nem elvárható. Felek megállapodnak, hogy az azonnali felmondás a 
szerződésszegésről történő tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül gyakorolható.  

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA  
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által 

megrendelt mennyiségű zöldség, gyümölcs és savanyúság termékeket a jelen szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen leszállított 
termékeket átvenni és azok vételárát megfizetni. 
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3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező 
árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka 
alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti árakat egyoldalúan megemelni. Felek rögzítik, hogy a 
melléklet szerinti árak magukba foglalják a termékek leszállításával kapcsolatos valamennyi költséget és 
kiadást, így Beszállító a fenti áron kívül nem jogosult Megrendelőtől semmilyen további költséget, díjat 
vagy egyéb pénzügyi teljesítést követelni. 

3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, 
akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. 
Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles olyan termékeket szállítani Megrendelő részére, amelyek 
nem szerepelnek a melléklet szerinti ajánlatban. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban 

leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani 
és Megrendelőnek eljuttatni. A számla megküldésével egyidejűleg Beszállító köteles az adott hónapban 
leszállított termékekről kimutatást készíteni. 

4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással 
megfizetni. 

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles 

a) a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben, első osztályú 
minőségben leszállítani a Megrendelő által megadott dunavarsányi címre. Erre vonatkozó 
utasítás hiányában a teljesítés helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.; 

b) kizárólag első osztályú, friss terméket szállítani; 
c) a termékek megfelelő (sérülésmenetes) csomagolásáról és szállításáról saját költségén és 

felelősségére gondoskodni. 
5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) 

munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás 
hiányában – a  e-mail címre történő elektronikus üzenet küldése vagy a  telefonszámon történő 
egyeztetés útján történik. Beszállító köteles a megrendelést – eltérő tájékoztatás hiányában – a címre 
megküldött üzenet formájában visszaigazolni. Beszállító köteles a szabályszerűen leadott megrendelést 
a Megrendelő által meghatározott időpontban leszállítani, azzal, hogy a Beszállító a 6:00 óra és 20:00 
óra közötti időszakon kívüli időpontban nem köteles szállítani. Amennyiben Megrendelő nem határoz meg 
konkrét szállítási időpontot, akkor Beszállító a termékeket munkanapokon 6:00 óra és 6:30 óra közötti 
időszakban köteles leszállítani. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott 
megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, 
akkor Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben Felek kötelesek 
együttműködni annak érdekében, hogy a megrendelt termékek beszerzése megvalósuljon.  

5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a 
megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik. 
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5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden 
jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 
Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a megrendelt termékeket a megrendelés szerinti 
helyszínre és időpontban, a megrendelt mennyiségben kifogástalan minőségben leszállítja. Akkor 
tekinthető a minőség kifogástalannak, ha az megfelel az első osztályú zöldség, gyümölcs és savanyúság 
vonatkozó elvárásoknak és legalább a szállítás napját követő ….. óráig – megfelelő tárolás mellett, de 
fagyasztás nélkül –minőségromlás nélkül felhasználható. 

5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig 
haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – 
amennyiben a hibára az átvételt követően derül fény – a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni a 
hibás teljesítésről. Megrendelő köteles továbbá a hibás teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
jogvita eldönthetősége érdekében a szükséges lépéseket megtenni, különös tekintettel a hibás teljesítés 
dokumentálására és az érintett termékek elkülönítésére és a Beszállító által történő megvizsgálás 
biztosítására. 

5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a 
HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz 
szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal. 

6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL 
6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon 
nyilvántartásba vett gazdasági társaság, amelynek tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes 
személy(ek): 

NÉV LAKCÍM ADÓAZONOSÍTÓ 
JEL 

TULAJODNI 
HÁNYAD 

BEFOLYÁS/SZAVAZATI 
JOG MÉRTÉKE 

………………… ……………………… ………………… …..% …..% 
………………….. ………………………. ………………… …..% …..% 

6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak. 

6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható 
adózónak minősül.  

6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén 
Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erejénél fogva – köteles, a megbízható adózói státusz 
megszűnése esetén pedig – saját döntése szerint – jogosult a jelen szerződést azonnali felmondással 
megszüntetni. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik. 

7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes 
adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és 
teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó 
jogszabályok által megkövetelt külön nyilatkozatokat és tájékoztatást megadják. 
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7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó 
záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.  

7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt.: Dunavarsány, 2020.03.23. 

 

 

   
 




























	szerzodesek_2020
	szerzodesek_2020
	beszallitoi_bodrogi_20200302
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége húsáru k...
	1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő megrendelései alapján Beszállító különböző húsipari termékeket szállított Megrendelő részére.
	1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le húsipari termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű húsipari terméket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


	beszallitoi_Bunzl Kft._20200327
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – takarítási tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége vegyes termékkörű nagykereskedelem.
	1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő megrendelései alapján Beszállító különböző tisztítószereket és töltőanyagokat szállított Megrendelő részére.
	1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le tisztítószerek és töltőanyagok beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű tisztítószert és töltőanyagot a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szer...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 5 (öt) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában –e-mail címre történő elektronikus üzenet küldé...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


	beszallitoi_Food On-Line Kft_20200327
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége élelmisz...
	1.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le száraztészta beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.3. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű száraztésztát a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen les...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


	beszallitoi_Food On-Line_20200330
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége élelmisz...
	1.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le füszért áru termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.3. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű füszért áru termékeket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződéssz...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


	beszallitoi_gere istván sütödéje_20200326
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége pékáru t...
	1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő megrendelései alapján Beszállító különböző pékárú termékeket szállított Megrendelő részére.
	1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le pékárú termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű pékárú terméket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen l...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


	beszallitoi_Helit Kft_20200330
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége egyéb él...
	1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő megrendelései alapján Beszállító különböző tej és tejtermék élelmiszer termékeket szállított Megrendelő részére.
	1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le mirelit áru beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű mirelit árut a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűen lesz...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


	beszallitoi_Her-Trade Kft_20200327
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége tej és t...
	1.2. Felek rögzítik, hogy évek óta együttműködésben állnak egymással, amely alapján a Megrendelő megrendelései alapján Beszállító különböző tej és tejtermék élelmiszer termékeket szállított Megrendelő részére.
	1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le tej és tejtermékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.4. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű tej és tejterméket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig köteles a szerződésszerűe...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában – a e-mail címre történő elektronikus üzenet...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


	beszallitoi_Serzo Primo Kft_20200323
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő egy 100%-os önkormányzati tulajdonba álló gazdasági társaság, amely – többek között – közétkeztetési és egyéb vendéglátóipari (catering) tevékenységet végez. Felek rögzítik, hogy Beszállító fő tevékenysége zöldség,...
	1.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le zöldség, gyümölcs és savanyúság termékek beszállítására vonatkozóan, amelyre a legkedvezőbb ajánlatot a Beszállító adta.
	1.3. Felek megállapodnak, hogy 2020. április 01. napjának hatályával együttműködésüket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően kívánják fenntartani.

	2. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
	2.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen beszállítói szerződés 2020. április 01. napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
	2.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a határozott időtartam lejárata előtt rendes felmondással nem szüntethető meg, ugyanakkor a Felek a jelen szerződést közös írásbeli megállapodás alapján bármikor megszüntethetik.
	2.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a másik Fél súlyos, illetve ismétlődő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy a felmondást gyakorló Fél a szerződésszegés megszüntetésére – megfelelő határidő nyújtásával – legalá...

	3. SZERZŐDÉS TÁRGYA
	3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés alapján Beszállító köteles időről-időre, a Megrendelő által megrendelt mennyiségű zöldség, gyümölcs és savanyúság termékeket a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően leszállítani, Megrendelő pedig k...
	3.2. Felek megállapodnak, hogy Beszállító köteles legfeljebb a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelő áron szállítani a termékeket Megrendelő részére a jelen szerződés teljes időszaka alatt. Beszállító nem jogosult a melléklet szeri...
	3.3. Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, amely nem szerepel a melléklet szerinti ajánlatban, akkor Felek kötelesek a megrendelés véglegesítése előtt az adott termék vételárában megállapodni. Felek rögzítik, hogy a Beszállító nem köteles o...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító a tárgyhónap utolsó napját követően jogosult a tárgyhónapban leszállított termékek vételáráról szóló számlát, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidővel kiállítani és Megrendelőnek eljuttatni. A számla...
	4.2. Megrendelő köteles a számlát legkésőbb a számlán szereplő határidőn belül, banki átutalással megfizetni.

	5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	5.1. A jelen szerződés tartama alatt a Beszállító köteles
	5.2. Megrendelő köteles a tárgynapra vonatkozó megrendelését legkésőbb a tárgynapot 2 (kettő) munkanappal megelőző nap 16.00 órájáig eljuttatni a Beszállítónak. A megrendelés – eltérő tájékoztatás hiányában – a  e-mail címre történő elektronikus üzene...
	5.3. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító nem jogosult a melléklet szerinti termékekre vonatkozóan leadott megrendelés teljesítését megtagadni. Mindazonáltal, ha a megrendelés előreláthatóan nem teljesíthető, akkor Beszállító köteles a Megrendelőt h...
	5.4. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító köteles Megrendelőnek megtéríteni mindazon kárát, amely a megrendelés teljesítésének elmaradásából vagy a nem megfelelő teljesítésből származik.
	5.5. Beszállító köteles a jelen szerződést a Megrendelő gazdasági érdekét szem előtt tartva, minden jogszabály és szakmai elvárás teljes körű betartása mellett teljesíteni. Felek megállapodnak, hogy a Beszállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a ...
	5.6. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles a Beszállítót tájékoztatni, a Beszállító pedig haladéktalanul köteles a hiba orvoslása érdekében a szükséges lépéseket megtenni. Felek, illetve – amennyiben a hibára az átvételt követően d...
	5.7. Beszállító kijelenti és a szerződés időtartamára vonatkozóan szavatolja, hogy tevékenysége során a HACCP rendszert alkalmazza és valamennyi általa leszállított termék rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal.

	6. NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL ÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI STÁTUSZRÓL
	6.1. Beszállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. E körben Beszállító kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ...
	6.2. Beszállító nyilatkozik továbbá, hogy Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, továbbá nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.
	6.3. Beszállító kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 153. § szerinti megbízható adózónak minősül.
	6.4. Amennyiben a fenti adatok, illetve státusz tekintetében változás következik be, akkor erről Beszállító haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az átlátható szervezeti státusz megszűnése esetén Megrendelő jogosult és egyben – a törvény erej...

	7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
	7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmas információként kezelik.
	7.2. Felek a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően kötelesek az esetlegesen megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelni. F...
	7.3. Jelen szerződés megváltoztatása érvényesen csak írásban lehetséges. Az írásos formára vonatkozó záradék megváltoztatása is csak írásban történhet.
	7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
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