Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
31/2011.(III. 09.) KT. határozata
Szilágyi és Társa Bt. ajánlatának Képviselő-testületi elbírálása, és ajánlat-tevővel
szállítási keretszerződés megkötése tárgyában Képviselő-testületi döntéshozatal.
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, ezen határozatában
rögzíti, hogy a Szilágyi és Társa Bt. (5435 Martfű, Május I. út 6.) 2010. novemberében
beérkezett, Cibakháza Nagyközség intézményeként fenntartott Nagyközségi óvoda és
nagyközségi bölcsőde keretén belül működő konyha élelmiszer beszerzésével
kapcsolatos ajánlatát megismerte, és vele az önkormányzat Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának javaslatát is figyelembe véve szállítási
keretszerződést kíván kötni, mely szállítási keretszerződés lényeges tartalmi elemei és
feltételrendszere az alábbi:
- szállítandó termék megnevezése:
- szállítás kezdő időpontja:
- a szállítandó termékek induló ára:

Fagyasztott húskészítmények.
Megkötendő szerződés szerint.
Megkötendő szerződés szerint,
figyelembe
véve
a
2010.
novemberi ajánlat adatait.
- a szállítás ütemezése:
Szerződés
szerinti
és
élelmezésvezetővel
egyeztetett
időpontban.
- a szállítandó termék leadásának helye: Cibakházi Óvoda (Cibakháza,
Czibak Imre tér 18.), illetve
Cibakházi Bölcsőde (Cibakháza,
Petőfi út 1.)
- szállítói árak egyeztetése:
Előzetes
írásbeli
szállítói
tájékoztatás
mellett
havi
rendszerességgel szerződés szerint.
- fizetés módja:
Átutalással, 15 napos átutalási
határidő mellett.
- számlázás módja:
Heti rendszerességgel.
- a szerződés időtartama:
Határozatlan, azonban bármely fél
előzetes értesítést követően 30
napos felmondási idő betartása
mellett a hónap utolsó napjával
felmondhatja.
- a szállított áru átvételére
jogosult megnevezése:
Az intézmény élelmezésvezetője,
illetve az általa megbízott személy.
- minőségi kifogás kivizsgálása:
A kifogás benyújtásának napján
azonnal az élelmezésvezető és
szállító
megbízottjának
jelenlétében.
- a minőségileg kifogásolt termék
elszállítása és megsemmisítése:
A kivizsgálást követően azonnal
szállító köteles gondoskodni a
minőségileg kifogásolt termék,
elszállításáról,
és
esetleges
megsemmisítéséről saját költségén.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat (1) pontban
megjelölt szállítót az szerződéskötés időpontjáról értesítse és vele a szerződést fenti
szempontok figyelembe vétele mellett kösse meg és írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
3. A Képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Képviselő-testület tagjait - helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Szilágyi Imre tulajdonos – 5435 Martfű, Május I. út 6.
Irattárat

Cibakháza, 2011. március 09.
Hegyes Zoltán
polgármester

