ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
amely létrejött a Megrendelő és a Szállító között.

1.Szerződés tárgya
Árubeszerzés.

2.Szerződés időtartama
A Szállítási Szerződésben rögzített.

3.Szállítás helye
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda
6782 Mórahalom Egyenlőség utca 17-19.
Adószám:153558024-2-06
A Szállítási Szerződésben rögzített.

4.Felek jogai és kötelezettségei
Beszállító kijelenti, hogy a termékkör beszállításához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
A szerződés teljesítése során a jogszabályi és az élelmiszerhigiéniai előírásokat betartja.
A Megrendelő és a Szállító között létrejött Szállítási Szerződésben rögzített rendelési feltételek
szerint történik az árurendelés és szállítás.
Megrendelő jogosult méréseket és „Esztétikai” vizsgálatokat végezni annak érdekében, hogy a
nyersanyagfőzésre alkalmas-e.
Meg kell győződnünk arról, hogy a szállítók rendelkeznek FELÍR számmal.
A beszállító az áruval együtt számlát vagy szállítólevelet ad át a vevő részére.
A LÉDIG termékeket a rendelkezésre álló mérőeszközzel meg kell mérni.
A csomagolt termékeknél szemrevételezéssel meg kell állapítani, hogy a csomagolás sértetlen, az áru
jellegének megfelelően, súlyra, db-ra, stb. megfelel a számlán szereplő mennyiségnek, fajtának. Az
előre csomagolt árukon szerepelni kell a fogyaszthatósági időnek, annak érvényesnek kell lenni, a
felhasználás a lejárati idő előtt megtörténjen. A csomagoláson szerepelni kell az allergén
összetevőknek is.
Hűtött és mélyhűtött termékek esetében a szállítás során biztosítani kell a megfelelő hőfokot,
mélyhűtött termékeknél -18 Celsius fok alatti, hűtött termékeknél a 0-5 Celsius fok közötti
hőmérsékletet. Az áruátvevő személy maghőmérővel szúrópróbaszerűen ellenőrzi a szállítási
hőfokot.
Tőkehús átvételekor meg kell arról győződni, hogy a húsnak nincs kellemetlen szaga, nem nyálkás, a
színe a friss húsnak megfelelő. Vákuumcsomagolás esetén nem sérülhet a csomagolás.
Zöldség, gyümölcs átvételekor figyelni kell arra, hogy a zöldség friss legyen, a gyümölcs ne legyen
sem túlérett, sem éretlen.

Az átvételt követően jelzett minőségi kifogást a szállító köteles kivizsgálni. A vevő első minőségi
kifogás esetén a vételár ötven százalékát fizeti, második kifogás esetén nem fizet, harmadik kifogás
esetén szerződés bont. A vonatkozó jogszabályok alapján kizárólag a termék minőség megőrzési
határidején belül van lehetősége a vevőnek a minőségi reklamáció kezdeményezésére.
5.Teljesítés helye és ideje
A Szállítási Szerződésben meghatározottak szerint.
6.Fizetési feltételek
A Szállítási Szerződésben meghatározottak szerint.

