Alvállalkozói szerződés ökológiai alapanyagokkal és termékekkel kapcsolatos tevékenységre (feldolgozás, csomagolás,
raktározás, szállítás, stb.)
Alvállalkozó (Megbízott)
Név:
Cím:

Megbízó
Név:
Cím:

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a beszállított ökológiai alapanyagokat és terméket az utasításai szerint feldolgozza/ csomagolja/ raktározza/ szállítsa/stb. Feldolgozás esetén a Megbízó
köteles a feldolgozáshoz szükséges valamennyi ökológiai alapanyagot, adalék- és segédanyagot
valamint összetevőt (a víz és a konyhasó kivételével) a Megbízottnak beszállítani illetve a rendelkezésére bocsátani. A Megbízott kizárólag ezeket, a Megbízó által rendelkezésére bocsátott anyagokat dolgozhatja fel.
A bérben végzett (alvállalkozói) tevékenység rövid leírása:

A bérben végzett (alvállalkozói) tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek:
Az érintett ökológiai termékek végig a Megbízó tulajdonát képezik. A termékek előírásoknak való
megfeleléséért a Megbízó felel. Megbízott vállalja, hogy a bérmunka teljesítése során betartja a
Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK rendeletének, valamint a 34/2013. VM rendelet
előírásait. Megbízó köteles a vonatkozó előírásokról a Megbízottat tájékoztatni.
Megbízott köteles megtenni minden szükséges intézkedést, hogy a termékek az átvételtől kezdve
a tároláson, mozgatáson, feldolgozáson keresztül egészen azok elszállításáig konvencionális termékekkel ne keveredhessenek, illetve a vonatkozó rendeletek követelményeinek nem megfelelő
termékekkel és/vagy anyagokkal (pl. raktár-fertőtlenítő szerek) ne szennyeződhessenek. Az elválasztást olyan hatékony intézkedésekkel kell biztosítani, hogy az egy kívülálló fél részére is nyilvánvaló legyen, és ezeket az intézkedéseket írásban is rögzíteni kell. Ez a dokumentum mindkét
félnél rendelkezésre kell, hogy álljon.
Az egyes tételekkel végzett műveleteket folyamatosan kell végezni a teljes munkafolyamat befejezéséig, valamint térben vagy időben elkülönítve a konvencionális termékekkel végzett hasonló
munkafolyamatoktól. Az ökológiai termékek feldolgozását/ csomagolását megelőzően a felhasználandó berendezéseket meg kell tisztítani, melyről feljegyzést kell készíteni.
Az ökológiai termékek feldolgozásának/ csomagolásának tervezett időpontját legalább egy héttel
előre írásban be kell jelenteni az ellenőrző szervezet részére.
Az alvállalkozó üzemi nyilvántartásaiban köteles nyilvántartani: (a feljegyzéseknek
mindkét félnél naprakészen rendelkezésre kell állniuk):
 az üzembe beszállított ökológiai nyersanyagok és termékek beszállítói, a termék megnevezése, mennyisége, és az átvétel dátuma;
 a felhasznált segédanyagok, adalékanyagok és nem mezőgazdasági eredetű alkotók beszállítói beszállítói, a termék megnevezése, mennyisége;
 az ökológiai termékekkel végzett tevékenységet megelőző tisztítási műveletek (műveletek,
alkalmazott tisztítószerek);
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az ökológiai alapanyagokkal és termékekkel végzett munkaműveletek: művelet, időpont, felhasznált anyagok és azok mennyisége, gyártott termékek mennyisége és minősége (a termelésről és az előkészítésről készített feljegyzéseknek rendelkezésre kell állniuk);
alkalmazott recepturák;
az elszállított termékek mennyisége, minősége, az elszállítás dátuma és az átvevő neve.

Ökológiai alapanyagok vagy termékek feldolgozása esetén, recepturáknak és a feldolgozás dokumentumainak mind az Alvállalkozónál, mind a Megbízónál rendelkezésre kell állni.
Ezen kívül meg kell őrizni valamennyi árukísérő bizonylatot, valamint a termékek jelölését tartalmazó címkemintákat.
A Megbízó ellenőrző szervezeteként a Hungária Öko Garancia Kft. (kód: HU-ÖKO-02) jogosult a
Megbízónál végzett ellenőrzés keretében, a bérben végzett tevékenység helyszínéül szolgáló létesítményekbe belépni, és azok nyilvántartásába betekinteni. Megbízott köteles az ellenőrzés alapját képező üzemleíráshoz szükséges dokumentumokat a Megbízó rendelkezésére bocsátani, valamint a fent említett nyilvántartásokat és dokumentumokat megőrizni, és - amennyiben a Megbízó
ellenőrzéséhez szükséges - azokat szintén a Megbízó rendelkezésére bocsátani.
Az esetleges szabálytalanságokért vagy hiányosságokért a Megbízó felel. Ebben az esetben a HÖG
szankciókatalógusában meghatározott szankciókat kell alkalmazni. A Megbízó Hungária Öko Garancia Kft kötött ellenőrzési szerződésében meghatározottak értelemszerűen érvényben maradnak.
Az elvégzett bérmunka ellenőrzésével és az esetleges, a szabálytalanságokból következő pótellenőrzésével kapcsolatos költségeket a Megbízó viseli.
Jelen szerződés az aláírás dátumától határozatlan ideig érvényes. A bérmunkához kapcsolódó
pénzügyi elszámolásokat külön megállapodás tartalmazza. A Megbízó a szerződés megkötését és
megszűnését köteles az ellenőrző szervezetnek bejelenteni.

Kelt:

Megbízó:

Megbízott:

Az aláírt alvállalkozói szerződésnek mindkét szerződő félnél meg kell lenni, és annak egy példányát Megbízó köteles a Hungária Öko Garancia részére az aláírást követő 1 héten belül megküldeni!

X-02_ivrev00_14-06-30_alvallalk-- 2/2. oldal

