A 377/2021. (VI.14.) határozat mellékletét képezi.
Vállalkozási szerződés
már betárolt termék logisztikai szolgáltatására
Amely létrejött egyrészt
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.,
törzsszám (PIR): 726500, adószáma: 15726504-2-05, képviseli Szamosvölgyi Péter
polgármester), mint Megrendelő,
a „Pro-Team” Nonprofit Kft (székhely: 4400 Nyíregyháza Lujza u. 4. szám,
adószáma:22305004-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-074426, bankszámlaszám:
65500109-11121794, képviseli Kerekes András igazgató), mint Vállalkozó,
továbbiakban „felek” között az alábbiak szerint.
1. Megrendelő és Vállalkozó szerződő felek 2015. szeptemberében
Konzorciumi szerződést kötöttek. A konzorciumi megállapodás célja a
projekt
keretében
munkaruházat
előállítása
és
forgalmazása
közfoglalkoztatottak részére. Jelen vállalkozási szerződés a konzorciumi
megállapodás teljesítése érdekében jött létre.
2. A 2020/2021 év időszakra megkötött logisztikai szerződésből eredően
Vállalkozó nagykállói telephelyén a Megrendelő tulajdonában álló olyan
termékek tárolása történik, amelyeknek kiszolgálására 2021. február 28-ig
nem került sor. 2021. március 01-től a raktározás és a kiszolgálás a korábbi
szerződésnek megfelelően, a jelen szerződés aláírásáig is folyamatosan
történt. A Megrendelő az eddigi szolgáltatásokat elismeri és a már betárolt
termékekre vonatkozóan megrendeli, a 3. pontban megjelölt logisztikai
kapacitás biztosítását. Vállalkozó a megrendelést elfogadja és kijelenti, hogy
rendelkezik a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
3. A vállalkozási szerződés keretében Vállalkozó logisztikai kapacitást biztosít
Megrendelő részére az alábbi tartalommal:
- a beszállított termék megfelelő tárolása;
- a termékek előkészítése kiszállításra, értékesítésre;
- a termékek Megrendelő utasítása szerint postára adása vagy telephelyen
való kiszolgálása.
4. Vállalkozó az átvett termékekért leltári anyagi felelősséggel tartozik,
amelynek mértéke a konzorciumi megállapodás alapján a betárolásig tervezett
önköltségi ár. A betárolt termékekre a Vállalkozó, mint idegen árura
vagyonbiztosítást köt. A vagyonbiztosítási érték a termék konzorciumi
megállapodás alapján számított önköltségi ára.
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5. Vállalkozó a betárolt termékekből kiszolgálást a konzorciumi szerződés
keretei között teljesíti. Megrendelő bizományosi szerződés alapján a termékek
feletti rendelkezési jogosultságot átadta a konzorcium vezetőjének, ennek
megfelelően Vállalkozó a konzorcium vezetőjének utasítása alapján tesz
elege a kiszolgálásnak. A teljesített kiszolgálással érintett termékek
tekintetében megszűnik Vállalkozó anyagi felelőssége. Vállalkozó
időszakosan kimutatást küld Megrendelő és a konzorcium vezető részére a
betárolt, kiszolgált és raktáron lévő termékekről.
6. Megrendelő hozzájárul, hogy az általa előállított munkaruházati termékekre
vonatkozó adatokat a konzorcium tagjai megismerjék, ideértve a beszállított
mennyiséget, a kiszolgált mennyiséget, raktáron lévő mennyiséget, az
esetleges minőségi kifogással érintett termékekre vonatkozó adatokat, stb.
7. Jelen szerződést szerződő felek 2021. március 21. – 2022. február 28. közötti
időtartamra kötik. Megrendelő felmondási jogával élhet a 2021. szeptember
01. – 2022. február 28. terjedő időszak tekintetében, a Vállalkozó székhelyére
2021. augusztus 31-ig megküldött levélben.
8. A szerződés lejártát követően továbbra is betároláson maradt termékekről a
Megrendelő és a Vállalkozó külön megállapodásban rendelkeznek. Külön
megállapodás hiányában Vállalkozó a Megrendelőtől korábban beszállított,
és 3. személy részére ki nem szolgált termékekről, azaz a Megrendelőt illető
maradék raktárkészletről a szerződést lejártát követő 30 napon belül
elszámolást készít, melyet egyeztetésre megküld Megrendelőnek és a
konzorcium vezetőjének. Az egyeztetés során megállapított készletet annak
megállapításától számított 15 napon belül Vállalkozó köteles átadásra
előkészíteni és Megrendelő kérésére átadni.
9. Vállalkozó kijelenti, hogy az államháztartásról szóló törvény 1. § 4. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatja
megrendelőt.
10. Vállalkozót a logisztikai kapacitás biztosításáért
2021. március 01. – augusztus 31. közötti időszakra 1.800.000 Ft + áfa
összegű vállalkozói díj illeti meg, amelyből:
- 1.200.000 Ft + ára 2021. június 30-án,
- 600.000 Ft + áfa 2021. augusztus 31-én esedékes;
továbbá 2021. szeptember 01. – 2022. február 28. közötti időszakra 1.800.000
Ft + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg, amelyből:
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- 600.000 Ft + áfa 2021. október 31-én,
- 600.000 Ft + áfa 2021. december 31-én;
- 600.000 Ft + áfa 2022. február 28-án esedékes.
Vállalkozó az esedékes vállalkozói díjra külön-külön kiállított számla
ellenében jogosult. Megrendelő a vállalkozói díjakat a beérkezett számla
birtokában az esedékesség időpontjáig átutalással teljesíti.
11. A szerződés időszaka alatt Megrendelő részéről kapcsolattartó dr. Rózsahegyi
Ferenc
jegyző
(telefon:
47/525100;
70/501-8870,
e-mail:
jegyzo@satoraljaujhely.hu), Vállalkozó részéről Csuja László (telefon:
30/445-5845, e-mail: csl@prorehab.hu).
12. A szerződés időszaka alatt jelen megállapodást felek közösen, írásban
módosíthatják.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai
az irányadóak
Jelen szerződés 2 példányban készült, melyből 1 db példány Megrendelőt, 1 db
példány Vállalkozót illet meg.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag aláírtak és aláírásukkal elismerik, hogy a szerződés
megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
Sátoraljaújhely, …………………..

Nyíregyháza, …………………

……………………………………..
Megrendelő
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

…………………………………….
Vállalkozó
„Pro-Team” Nonprofit KFt.
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