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Szillitisi szerz6d6s

Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6 - a
tov6bbiakb an: Megrendelf -,

m6sr6szrdl Immofix Kft. (szdkhelye: 1037 Budapest, T6borhegyi u. 16.; cegSegyzlkszttma:
Cg. 01-09-739964; ad6szirma: 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldiko, mint sz6llit6- a
tov6bbiakban: szitllitl, Megrendel6 6s a Sz6llit6 egyiittesen a tov6bbiakban: Felek -
krizdtt alulirott helyen 6s napon az alfubbi felt6telekkel:

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

Megrendel6 a Kbt. M6sodik R6sze szerinti kozbeszerzdsi eljaras lefolytatrisrira 6s szerz6d6s
megk<it6s6re jogosult.
Megrendel6, mint Ajrinlatk6r6 ,,Mdg- dlelmiszerek beszerzdse- 20l4 " targyu reszajfnlatteteli
lehet6s6get biztosit6 kozbeszerz6si eljrirrist folytatott le. A kcizbeszerzesi eljarris alapjan kerul
megkdt6sre j elen szerz6d6s.

2. Szerz6il6s tirrya

Mrltrai Gy6gyint|zet r6sz6re 6lelmiszerek beszerz6se az I. rdszre.
Az eljarrlst megindit6 felhiv6sban r6szenk6nt meghatiirozott mennyis6gt6l a szerz6d6s
fenn6lllsa alatt legfeljebb - 40 %- os elt6r6s lehetsdges.
Sz6llit6 a jelen szerz6d6s alilirisixal tudom6sul veszi, hogy jelen szerzldds Megrendel6
reszerll nem jelent megrendel6si kdtelezetts6get 6s kdtelezetts6gv6llalast a teljes mennyis6g
marad6ktalan felhaszn6l6srira- a teljes mennyis6g csup6n jelen szerzodds hatillyat
szabiiyozza. Sz6llit6 a megrendel6sek elmarad6sa miatt a Megrendel6vel szemben semmilyen
kdveteldst nem t6mas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Sziilitf a jelen szerzodds alapjrit kdpezo ajrlnlati felhivasra adott 9.977.I 00,- Ft + t<irvdnyes
AFA aron v6llalja a jelen szerzod6s titrgyht klpezo term6k(ek) szerz6d6s szerinti sziilitisdt,
amely itr a szerzod6s teljes idbszakina k6t6tt, a szerzod6s tartama alatt nem villtoztathato,
kiv6ve a Kbt. 132. $- 6t.
A megadott ernak tartalmaznia kell megrendekihciz t<irt6no szilllitirsigds az iftadtrsig felmertil6
valamennyi ktilts6get, pl. VAM, illet6k, ad6k. Megrendel6nek ktildn sz6llitasi 6s egy6b
kdlts6g nem sziimolhat6 fel.

R6sz Megnevez6s Mennyis6g

I Hfsok ll 945 kg elohtitdtt 6s fagyasztott marha, sert6s, baromfi, hal



4. Fizet6si m6d

A szeruoddses nett6 6rtek Ft- ban keri.ilt meg6llapitiisra.
Megrendel6 a havi szrlllit6soknak megfelel6 rendszeressdgri szinr/rLiu:dsi lehet6s6get biztosit. A
Megrendel6 a teljesit6s ellen6rt6k6t a Vrlllalkoz6 6ltal havonta ki6llitott, a Megrendel6
kdpvisel6je 6ltal leigazolt szdmla kdzhezvltel6t krivet6en 30 napon beltil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk. 292/8. $ (1)- (2) bekezd6se, valamint az Art. 36/A. g figyelembevdtel6vel egyenliti ki.
Ha a Megrendel6 r6sz6r6l kifog6s mertil fel a benffitott sz6ml6val <isszeftigg6sben, rigy a
Megrendel6 k6teles a kifog6solt szirriritt 10 napon beli.il visszajuttatni a Sz6llit6hoz.Ebben az
esetben az 6tutal6si hatririd6t a korrig6lt sziimla Megrendelo 6ltali kezhezvetel6t6l kell
sziimitani.
K6sedelmes fizet6s esetdn a Megrendell az elmaradt dij (dijr6szlet) alapjan szSmitott a Ptk.
301iA. $-a szerinti k6sedelmi kamatot kciteles fizetni a Sz6llit6nak.
Valamennyi sz6ml6t a Miitrai Gy6gyintdzet3233 Mtfirahiaanev6re 6s cim6re kell kirlllitani 6s
a 3233 Mifirahirza cimre benyfjtani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szimlfua kifizet6s nem teljesithet6, ezekben az esetekben a
Megrendel<i fi zetdsi kdsedelme kizfurt.
Szrillit6 kdtelezettsdget v6llal arr4 hogy nem frzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesitdsdvel
dsszefiiggdsben olyan k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s ft) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 tiirsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Szallit6
ad6kciteles jdvedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.
Vrlllalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a
Megrendel| szitmina megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti tigyletekrol
a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

5. Szillitrflsi felt6telek 6s hatfrid6k

Megrendelil a szfillithst megel6z6 napon l1 6r6ig (munkanapra 6rtend6) megkiildi sz6llft6nak
a k<ivetkez6 id6szakra vonatkoz6 megrendel6sdt 6s a k6rt sz6llit6si iitemez6st. Sz6llit6 a

megrendel6st kdteles visszaigazolni.
A felek meg6llapodnak abban, hogy az 6ruk lesz6llitrisara folyamatos szilllitirs keret6ben kertil
sor a visszaigazolt megrendel6sben meghatinozott iitemez6s szerint, krizvetleniil Megrendelo
Mittrahfnai Telephely 6lelmezdsi raktrir6ba, kiv6ve a 4. szimri r6szt, amely eset6ben
K6kestet6re is kell sz6llitani.
A sz6llitand6 6ruknak a szfillitirs napj6t6l sz6mitott, minimum 3 napos lejrirati id6vel kell
rendelkezniiik, a term6k jelleg6t6l ftigg6en.
Sz6llit6 elSszrillitasra, illetve a megrendeldst6l elt6r6 sz6llitSsra kizir6lag a Megrendel6 iriisos
hozzil arulirsa e set6n j o go sult.

6. Szerzfi d6st biztosit6 mell6kkOtelezetts6gek

K6sedelmi kotb6r: a szerzodlst teljesit6 szrillit6 kdteles a szrillitris titemez6se szerinti napi
sz6llit6si hat6rid6n trili, a k6sedelemmel 6rintett riruk brutt6 6rt6k6nek 2 o/o-iwal megegyez6
kOtbert hzetni. A sz6mitrls alapja: A napi sz6llit6si hatriridon tuli 6rak 14 6riig eltelt sz6ma
szorozva a vonatkoz6 megrendeldsbrutt6 6rt6k6nek 2 oh-ixal.

Meghirisulisi k<itb6r: A sz6llft6si titemezdsben szerepl6 napon le nem szdllitott aruk
szerzod1,ses brutt6ellen6rt6k 25 o/o-a.

A szrimit6s alapja: az adott a napi sz6llft6si mennyis6g brutt6 6rt6k6nek 25 %. Meghirisul6si
k<itb6r abban az esetben kertil felsz6mit6sra, ha megjeldlt sz5llit6si napon a megrendelt
legk6s6bb 14 oriignem keriil lesziillit6sra.



A sz6llit6 a kdtb6rt ktildn terhelo levdl. illetve sziimla ellen6ben fizeti ki.
Amennyiben megrendelonek tartoziisa van, jog:iban 6ll a k6sedelmi 6s meghirisul6si
kcitb6rnek megfelel6 tisszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsz6mit6sa n6lktil.

7. Csomagolis

Sz6llit6 a lesz6llitand6 6rut M 6ru jellegdnek megfelel6 engeddllyel rendelkez6
sziillit6eszkozzel €s csomagolva, (pl: hiitdtt rakterii j6rmii, liter, darab kg, doboz, tiveg, stb.) a
megrendelds m6djanak megfelel6 csomagol5sban szfullitja le. Amennyiben sztiks6ges
megfelel6 kezel6sre 6s tiirol6sra vonatkoz6 cimk6ket a csomagol6son fel kell tiintetni.
Megrendelo a leszilllitani k6rt 6ru mennyis6gdt az l. szitmri mell6kletben meghatirozott
kiszerel6s szerint tartozik meghatilrozni, Sz6llit6 pedig a visszaigazolt megrendelds alapjan
lesz6llitani.
A csomagolilsi megjeldl6sen (Sz6llft6levdlen, vagy sz6mlan) az al6bbi adatokat kell
szerepeltetni:

SzSllit6 neve cime,
Megrendel6 neve cime,
Sz6llitrls d6tuma
A sz6llitott iiru megnevezdse, m6rt6kegys6ge, mennyis6ge, egys6grira, 6ra,6ra
cisszesen, 6s minden olyan jellemzo, amely aszfun/riu;irs felt6tele.

8. Az riruk 6tv6tele, tirolilsa 6s felhaszn6l{sa

Az 6ruk Szeilit6t6l t<irt6n6 6tv6tele Megrendel6 kdtelezetts6ge, amennyiben azt ,,sziilitirsi
felt6telek 6s hat6rid6k" fejezetben meghatiirozott id6ben sz6llitja. Az ett(51eltdr6 id6pontban
szdllitott 6rut Megrendel6 nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendel6 ig6nyli an a
Sz6llit6nak saj6t k<ilts6gen, a ,,Szerzod6st biztosft6 mell6kkdtelezetts6gek" fejezetben foglalt
felt6telek tudom6sul v6tel6vel ism6telten le kell sziillitania.
A mennyis6gi hianyokr6l 6s sdriil6sekr6l a Megrendel6 jegyzokcinyvet vesz fel, melyet
halad6ktalanul tov6bbit Sz6llit6 r6sz6re. A meg6llapitott hirinyokat 6s s6r0lt arut Sz6llit6 a
jegyz6k<inyv kezhezv6tel6t6l sziimitott legkdzelebbi sz6llit6si napon, de minimum 3 napon
beltil saj6t kdlts6gdre kdteles visszavenni, illetve utinszfilitirssal tartozik p6tolni.
A lesz6llitott iirukat a Megrendel6 saj6t krilts6g6re 6s vesz6ly6re az rlruk term6szet6nek
megfelel6 k<iriilm6nyek krizdtt, aSz{tllit6 6ltal kdzrilteknek megfeleloen raktirozza.

9. Szavatossig

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszn6lhat6s6gi id6tartam alatt- Sz6llit6nak felr6hat6 okb6l-
az iruk valamelyike tekintetdben megiillapitast nyer, hogy a jelen szerz6d6sben, illetve a
Sz6llit6 ajanlatriban rogzitett min6s6gi param6tereket nem teljesiti, 6s funkci6j6nak
megfelel6en nem haszn6lhat6, Megrendel6 6ltal felvett 6s allirt jegyz6kdnyv alapj6n hib6s
teljesit6snek min6stil, a hib6s teljesit6si k<itb6r megfizet6se mellett a Szallit6 k<iteles az itrut
saj6t kcilts6g6re, a jegyz6k<inyv kezhezv6tel6t6l szdmitott 3 napon beltil kicser6lni. A kicser6lt
6ru tekintet6ben a felhaszniilhat6srigi id6tartam a csere id6pontjrit6l irjra kezdodik.
Az egyes rirukra vonatkoz6 specirllis felhaszniiitsi felt6teleket az 6ruk.hoz mell6kelt ekiir6sok
tartalmazzik.

a.

b.

c.

d.



10. Import 6s ery6b enged6lyeko ad6k, illet6kek

Sz6llit6 saj6t kdlts6g6re biztositja Megrendel<i r6sz6re a jelen szerzodds l. sztlmri.
mell6klet6ben meghatrirozott riruk magyarorsz6gi forgalombahozatal6hoz sztiks6ges hat6srlgi
enged6lyeket.

11. Megrendel6 a Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben foglalt esetekben jogosult, eryben kiiteles
jelen szerz6d6st felmondani.

12. Ery6b felt6telek

Jelen szerz6dds 6s annak melldkletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkezdseinek betart6sa mellett
6s csak a szerz6do felek kdzris megegyezls6vel, fr6sos formriban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-
rlnak megfelel6en.
Jelen szerz6d6s 6 tvonos 6rv6nyti 6s mindenben megegyezo, magyar nyelvti pdldrinyban
k6sztilt, melyb6l a Megrendelo 4, Sz6llit6 2 p6ldrinyt kap.
Jelen szerz6d6s l. sz. mell6klete, amely a sziilitand6 termdkek ktir6t tartal mazza, a szerzod6s
elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezi.
Jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan mell6kleteit k6pezi az eljilrist megindit6 felhivds, az
aj anlatt6tel i dokument6ci6, valamint a Sz6llit6 aj rlnlata.
Jelen szerz6d6s akkor l6p hatllyba (felftiggesa6 feltdtel), amennyiben a Sz6llit6 az eljirilst
megindit6 felhivris IV.3.3) pontj6ban el6irt felt6telek szerint a dokument6ci6 ellen6rt6k6t a
Megrendel6nek megfizeti.

VI. Kapcsolattartis:

A M6trai Gy6gyintlzet r6sz6r6l a kapcsolattart6:
Tarjinyin6 Olaj Helga
El6rhet5s6ge:

Mrltrai Gy6gyintdzet
3233 Mitrah{za, Hrsz. 7 | 5 |

Telefon: 371574-536
Faxz 371374-091
E-mail: elelmezes@magy.eu

Immofix Kft Szillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
El6rhet6s6ge: 30/9997-1 1 I
Rendel6s: LaczikZsolt
Telefon: 30/408-6400
Fax: l/877-4412
E-mail : immofi xkft @gmail.com

l. Alkalmazott jog

A jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvitrikat a szerzodo felek megkis6rlik egymris k<iz<itt trirgyalassal
bdk6s fton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredm6nyre, a szerzldo felek a vita elbfr6l6sa
c6lj6b6l a Megrendel6 szdkhelye szerinti hat6skdrrel 6s illet6kess6ggel rendelkezo bir6s6ghoz
fordulhatnak.



Jelen szerz6d6s magyar nyelven, 6 mindenben megegyezo eredeti p6ldrinyban k6sziilt,
amelyb6l megrendelo 4, sz6llit6 2 pdldrinyt kap.
A jelen szerz6ddsben nem vagy nem kimerit6en szabfllyozott k6rd6sek tekintet6ben a Kbt.
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabillyai azirinyad6k.

Mhtrahfna, 20 I 4. j unius 1 0.
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