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Szdllitrisi szerz6d6s

Amely letrejott egyrdszrol Mritrai Gy6,gyint6zet (szekhelye: 3233 Minrah(va; ad,osz6ma:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. L/rbdn Ldszt6 PhD. .fdigazgar|, mjnt megrendelo - a
tov6bbiakb an Meg re nde I d -,

m6srdszrol ,,Egertej" Tejipari Kft. (szdkhelye: 3300 Eger, Sas u. 60.; cegjegyzekszirma: Cg.
l0-09-021982; ad6szdma: 11067555-2-10) kdpviselerdien Almdsi Csabf, i"gazgar1helyettes,
mint sz6llit6- a tov6bbiakban: szdllit6, Megrendelo es a Szrillit6 egyiittesen a toviibbiakban:
Felek -

kdzott alulirott helyen ds napon az alabbi feltetelekkel:

l. A szerz6d6s hrittere 6s el6zm6nyei

Megrendelo a Kbt. M6sodik Resze szerinti klzbeszerzesi eljiir6s lefolytatiisiira es szerzodds
megkdtesdre jogosult.
Megrendelo, mint Aj6nlatkdr6 ,,Mdgt- dlelmiszerek beszerzdse- 2014" t6rgyf reszaj6nlattdteli
lehetoseget biztosit6 kozbeszerzdsi elj6r6st folytatott le. A kozbe szerzesi."qa.a, alapj6n kenil
megkcitesre j elen szerzodes.

2. Szerz6d6s trirgya

M6trai Gy6gyintdzet rdszdre elelmiszerek beszerzdse a 3. rdszre.l
Az elj6r6st megindft6 felhiv6sban reszenkdnt meghat6rozott mennyisegtol a szerz6des
fenndll6sa alatt legfeljebb - 40 %- os elrerds lehetsegei.
Sz6llit6 a jelen szerzodes al|irdsdval tudomiisul veszi, hogy jelen szerz6des Megrendelo
r6sz6rol nem jelent megrendelesi kdtelezettseget 6s krjtelezettsegvdllaldst a teljes mJnnyiseg
maraddktalan felhaszndkis6ra- a teljes mennyiseg csup6n jelen szerz6des t-taiatyat
szabLlyozza. 5z6llit6 a megrendelesek elmaraddsa miatl a Megrendelovel szemben semmilyen
koveteldst nem t6mas zthat.
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Hrisok I I 945 kg elohritott es fagyasztott marha, sertds, baromfi, hal

Hrisipari
termdkek 8 065 kg hfskdszitmdny

a
J Tej - tejterm6kek 12 600liter tej, tejszin, 51 410 dztejkeszitm6ny, 4 940 kg

tejtermdk, 25 850 db tejtermdk

4
Stitoipari

termekek
15 275 kg szeletelt fdlbarna kenyer, kaliics, 42 790 db zsemle,

kifli, egy6b pek6ru

5

Konzervek,
befottek,
lekv6rok

52 600 db Hriskonzerv, mini mez,3 470 liter lecs6, befott. 560
kg lekv6r,

I A nyeftes aj6nlattevci aj6nlatdnak megfelelo rdsz.
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Mirelit 6ruk
(Gyorsfagyasztott
z<ildsdgek,
gyiimdlcsdk;
konyhai t6szt6k)

16 090 kg 125 db gyorsfagyasztott zolds6g, gytimdlcs, konyhai
IeSzIa

Ftiszerek,
izesitok, egy6b
ftiszer6ru

345,5liter ecet, citromld, I 900 dz citromp6tl6, 20 csg sz6ritott
6leszto, 400 db rum aroma,2 426,5 kg ftiszer, izesito

8
Malomipari

termekek
I 130 csg glutdnmentes kenyerp6tl6 termdk,9 439 kg

malomipari termdk, teszta, egydb cere6lia

9

Cukor 6s egyeb
6desipari
term6kek

14 500 db 6desipari termdk, 720 dz cukorp6tl6 kdszitm6ny, 300
liter ddesitoszer,3 335 kg cukor es egy6b cukorkeszitm6ny

l0 Italok
4 800 db 6sv6nyviz, k6vdkeszitmeny, 14 700 dz tidito ital, 9500
filter tea, 235 kg teafu, k6ve,6 079 liter ilsvdnyviz, rostos 16

l1 Zsiradekok 30l0ldtolaj, 1320 kg margarin, 120 000 db mini margarin

12 Toj6s 50 000 db toj6s

l3
Zcildsegek -
gytimolcsok -

savanyrisdgok

l0 810 db fejes sal6ta, p6r6hagyma, citrom 6s kiwi, 5320 cs

petrezselyem-zdld, kapor, retek, zdldhagyma,46 500 kg
zoldsdg ds gytimdlcs

3. Szerz6d6ses 6rtdk

Sz6llit6 a jelen szerzodds alapjdt kepezo ajdnlati felhfvdsra adon 9.218.000,- Ft + tcirvdnyes
AFA 6ron v6llalja a jelen szerzodds tirgyitt kepezo termek(ek) szerzodes szerinti sz6llit6s6t,
amely 1r a szerzldes teljes idoszakdra kotott, a szerzodes tartama alatt nem v6ltoztathat6,
kiveve a Kbt. 132. $- 6t.

A megadott 6rnak tartalmaznia kell megrendelohciz tortdno sz6llit6sig es az iltaditsig felmeriilo
valamennyi koltsdget, pl. VAM, illetek, adok. Megrendelonek ktilon sz6llit6si es egyeb
koltseg nem sz6molhat6 fel.

4. Fizetdsi m6d

A szerzodeses netto drtdk Ft- ban kertilt meg6llapit6sra.
Megrendelo a havi sz6llit6soknak megfelelo rendszeressigu sz6ml6zfsi lehetosdget biztosit. A
Megrendelo a teljesitds ellenerteket a V6llalkoz6 6ltal havonta ki6llitott, a Megrendelo
kdpviseloje 6ltal leigazolt sz6mla kezhezverelet kovetoen 30 napon beliil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk.292lB. $ ( I )- (2) bekezddse. valamint az Arr. 361A. $ figyelembevetelevel egyenliti ki.
Ha a Megrendelo rdszerol kifog6s menil fel a benyrijtott sz6mliival osszefiiggesben, [,gy a
Megrendelo kdteles a kifog6solt sztrmli.it 10 napon beli.il visszajuttatni a Sz6llitohoz. Ebben az
esetben az ittutalisi hat6ridot a korrig6lt szamla Megrendelo 6ltali kdzhezvdteldtol kell
sz6mitani.
Kesedelmes fizetds esetdn a Megrendelo az elmaradt dij (dfjreszlet) alapj6n sziimitott a Ptk.
301/A. $-a szerinti kdsedehni kamatot koteles fizetni a Szallft6nak.
Valamennyi sz6ml6t a M6trai Gy6gyintezer3233 M|trahdza nevdre es cimdre kell ki6llitani es
a3233 M|trahina cfmre benyfitani.
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Nem a fenti helyen benyfjtotr szdmlira kifizetes nem teljesitheto, ezekben az esetekben a
Megrendelo fi zet6si kesedelme kiz6rt.
5z6llit6 kijtelezettsdget v6llal arra, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6des teljesitdsdvel
<is-szs;iitt,sben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. g (l) bekezdes k1 pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelelo tiirsas6g tekinteteben meri.ilnek fel, es melyek a Sz1llito
ad6kOteles jovedelmenek csokkentds6re alkalmasak.
Vdllalkoz6 a szetzSdes teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendelo szitmdra megismerhetovd teszi es a Kbt. 125. $ (5) bekezdes szerinti iigyletekrol
a Megrendelot halad6ktalanul er-tesiti.

5. Szrillitfsi felt6tetek 6s hatririd6k

Megrendelo a szfilititst megellzS napon I I 6rriig (munkanapra ertendo) megkrildi sz6llit6nak
a kovetkezo idoszakra vonatkoz6 megrendel6set es a k6rt sz6llit6si titemezest. Sz6llft6 a
megrendel6st kciteles visszaisazolni.
A felek megrillapodnak abban, hogy az 6ruk lesz6llft6srira folyamatos
sor a vissz aigazolt megrendel6sben megh atilrozott titemezds szerint,
Mifirahdzai Telephely 6lelmez6si raktinitba, kivdve a 4. sz6mu
Kdkestetore is kell sz6llitani.

sziillit6s kereteben kertil
kcjzvetlenril Megrendelo
r6,szt, amely esetdben

A sz6llftand6 6ruknak a sziilitits napj6t6l sz6mitotr, minimum 60 napos lej6rati idovel kell
rendelkeznitik, a termek jellegetol ftiggoen.
Sz6llit6 elosz6llit6sra, illetve a megrendelestol eltdro szdllit6sra kizirolaga Megrendelo irasos
hozzil |rulitsa esetdn j o gosult.

6. Szerzf d6st b iztos it6 m ell6kkii telezetts6gek

Kesedelmi kcjtbdr: a szerz6dest teljesito szilllito koteles a szallitiis ritemezese szerinti napi
sz6llft6si hatdridon tirli, a kesedelemmel erintett 6ruk brutt6 ertekdnek 2 o/o-i'al 

^"g"gy")rikcitb6rt fizetni. A sz6mit6s alapja A napi sz6llft6si hat6ridon trili 6r6k 14 or6ig eltelt sz6ma
szorozva a vonatkoz6 megrendelesbrutt6 drtek6nek 2 o/o-6val.
Meghirisul6si kcjtber: A sz6llft6si titemezdsben szereplo napon le nem szallftott 6ruk
szerzodeses brutt6ellenertek 25 o/o-a.

A sz6mit6s alapja: azadott a napi sz6llit6si mennyis6g brutt6 ertekenek 25 %. Meghirisul6si
kdtber abban az esetben keriil felsziimftiisra, ha megjelcilt sz6llit6si napon a megrendelt 6ru
legkesobb l4 ordignem keriil lesziillitrisra.

A sz6llit6 a kdtbert ktilon terhelo lev6l, illetve sz6mla ellendben fizeti ki.
Amennyiben megrendelonek tartozasa van, jog6ban 611 a kesedelmi ds meghifsul6si
kdtb6rnek megfelelo cisszeget visszataftani kesedelmi kamat felsz6mit6sa n6lktil.

7. Csomagokls

Szrillit6 a lesz6llitand6 iirut az 6ru jellegenek megfelelo engedellyel rendelkezo
sz6llit6eszkozzeles csomagolva, (pl: hritott rakterti jiirmri, liter, darab kg, doboz, tiveg, stb.) a
megrendelds m6dj6nak megfelelo csomagol6sban szlllitja le. Amennyiben sztikseges
megfelelo kezeldsre 6s t6rol6sra vonatkoz6 cimkeket a csomagoliison fel kellitintetni.
Megrendelo a lesz6llitani kert 6ru mennyiseget az l. szilmir melldkletben megh ar1rozott
kiszerelds szerint tartozik meghatiirozni. Szdllit6 pedig a visszaigazolt megrendeles alapj6n
lesz6llitani.
A csomagol6si megieloldsen (Szdllit6levdlen, vagy sz6mkin) az al6bbi adatokat kell
szerepeltetni:



a. Szallit6 neve cime.
b. Megrendelo neve cime.
c. Szallit6s ddtuma.
d. A sz6llitott 6ru megnevezdse, mdrtekegysdge, mennyis6ge, egysdg6ra, 6ra,6ra

osszesen, es minden olyan jellemzo, amely aszhmlinirs feltdtele.

8. Az 6ruk {tv6tele, tf roldsa 6s felhasznfl:isa

Az 6ruk Sz6llitot6l tortdno 6tvdtele Megrendelo kdtelezettsege, amennyiben azt ,,Sz6l1it6si
feltdtelek ds hat6ridok" fejezetben meghat6rozott idoben szdllida. Az eIIol eltero idopontban

sz6llitott drrut Megrendelo nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendelo igdnyli azt a

Sz6llitonak sajat kciltsegdn, a ,,szerzoddst biztosft6 melldkkotelezettsegek" fejezetben foglalt
feltdtelek tudom6sr"rl vdtelevel ismetelten le kell sz6llitania.
A mennyisegi hi6nyokr6l es sdriil6sekrol a Megrendelo jegyzokcinyvet vesz fel, melyet

haladdktalanul tovdbbit 5z6llit6 reszere. A meg6llapitott hi6nyokat es sdri.ilt iirut Szallit6 a

jegyzokdnyv kezhezveteldtol sz6mitott legkcizelebbi sz6llitdsi napon, de minimum 3 napon
beltil saj6t kOltsegere koteles visszavenni, illetve ut6nsz6llit6ssal tartozik p6tolni.
A lesz6llitott drukat a Megrendelo saj6t koltsdgdre es veszdlyere az 6ruk termdszetenek

megf-elelo kciri.ilmenyek kozott, a Sz6llit6 altal kozolteknek megfeleloen raktdrozza.

9. Szavatossfg

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszn6lhatos6gi idotartam alatt- Sz6llit6nak felr6hat6 okb6l-
az aruk valamelyike tekintetdben rnegdllapitast nyer. hogy a jelen szerzoddsben, illetve a

Szdllit6 aj6nlatdban rogzftett minosdgi parametereket nem teljesiti, ds funkci6j6nak
megfeleloen nem haszniilhato, Megrendelo 6ltal felvett es al6frt jegyzokonyv alapjdn hib6s

teljesitdsnek minosiil, a hibas teljesitesi kotber megfizetdse mellett a Szdllit6 koteles az 6rut

saj6t koltsegdre, a.jegyzokdnyv kezhezvdteldtol sz6mitott 3 napon beltil kicserelni. A kicserdlt

6ru tekinteteben a felhaszndlhat6s6gi idotartam a csere idopontjdtol irjra kezdodik.
Az egyes 6rukra vonatkoz6 specidlis felhaszn6l6si feltdteleket az 6rukhoz mellekelt eloir6sok

tarlalmazzdk.

10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Szrillito saj6t koltsdgdre biztositja Megrendel o reszere a jelen szerzodes I . sz6mf .

mellekletdben meghat6rozott 6ruk magyarorsz6gi forgalomba hozataldhoz sztiksdges hat6s6gi

engedelyeket.

11. Megrendel6 a Kbt. 125. $ (5) bekezd6sdben foglalt esetekben jogosult, egyben kiiteles
jelen szerz6d6st felmondani.

12. Egy6b felt6telek

Jelen szerzodds es annak mellekletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6seinek betart6sa mellett
ds csak aszerzodo felek kcjzos megegyezdsdvel, fr6sos form6ban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-
6nak megfeleloen.
Jelen szerzodds 6 azonos drvdnyu es mindenben megegyezo, magyar nyelvu p6ld6nyban

kdsziilt, melybol a Megrendelo 4, Sz6llit6 2 pdld6nyt kap.
Jelen szerzod6s l. sz. mell6klete, amely a sz6llitand6 termdkek koret tartalmazzaraszerzodes
e lv6l aszthatatl an r eszet kepezi.
Jelen szerzodes elvdlaszthatatlan melldkleteit kdpezi az eljirlst megindit6 felhivds, az

aj6nlatteteli dokument6ci6. valamint a Sz6llit6 aj6nlata.
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Jelen szetzodds akkor l6p hat6lyba (felftiggeszto feltetel), amennyiben a Sz6llit6 az eljirist
megindit6 felhivrls IV.3.3) pontj6ban eloirt feltdtelek szerint a dokumentaci6 ellen6rt6k6t a
Megrendelonek megfizeti.

VI. Kapcsolattartf s:

A M6trai Gyogyintezet rdszdrol a kapcsolattart6:
Tarjdnyin6 Olaj Helga
Eldrhetosdge:

Mritrai Gy6gyintezet
3233 Mtttrah|za, Hrsz. 7 I 5 l

Telefon: 37/574-536
Fax:371374-091
E-mail: elelmezes@magy.eu

rK llit6
a kapcsolattart6: Szerencsi L6szl6
Elerhetosege:

f.t.
Fax: +36 36 516796
E-mail : rendeles@egertej.hu

l. Alkalmazott jog

A jelen szerzodesbol eredo jogvit6kat a szerzodo felek megkiserlik egym6s k6z6tt targyal6ssal
b6kes uton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredmdnyre, a szerzod6 felek a vita elbir6l6sa
c6lj6b6l a Megrendelo szdkhelye szerinti hat6skdnel es illetdkesseggel rendelkezo bir6s6ghoz
fordulhatnak.

pelddnyban kdszi.ilt,

tekintetdben a Kbt.

ltn--,..-

Jelen szerzodes magyar nyelven, 6 mindenben megegyezo eredeti
amelybol megrendelo 4, szttllito 2 peld6nyt kap.
A jelen szerzod6sben nem vagy nem kimerftoen szabiiyozott kdrddsek
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabitlyai az irfunyadok.

Mifirahdza, 201 4.j rinius 1 0.
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Mdtrai Gy6gyint6zet
kdpviseletdben

'(fr 6nii t asa a p h D. J6 i gaz gat 6
Megrende16

Mdtrai Gy6gyint6zet
kdpviseletdben

Nagtnd Ldtk6czki Margit
gazdasdgi igazgati

Megrende16

,,Egertej" Tejipaii Kft.
kdpviseletdben

A lmds i Cs qb a igazgatd helyettes
S zri t I tt d'SQfiRTEJ KF'T. O

3300 Eger, Sas u' 5O'

Ad6sz6m: I 1067555'2'10
Bszsz : I 17 39009 -20217 6 | 4
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MAGY elelmiszerek beszerzese 2014

3. r6sz

R6sz Megnevez6s ME Mennyis6g
Nett6

egys69:lr
Nettti 6rt6k Nett6 iissz.6rt6li

J()
.()

L()

C)'

'd
F

Na.()

a.;

Polirej | ,5%o 5lt-es liter 7 500,00 r40,00 | 0s0 000,00

9 218 000,00

Iart6s tej l/l-es liter 4 400,00 r65,00 726 000,00

Poharas tej 2,8% dz r | 500,00 44,00 506 000,00

Poharas kaka6 2,0%o dz 6 000,00 48,00 288 000,00

Krdmfttl l2%-os l50g dz 3 000,00 49,00 r 47 000,00

Krdmftil l2%o-os 5/l-es poli kg r 900,00 230,00 437 000,00

Keff r l50g dz 2 300,00 44,00 t0 r 200,00

Kefir l00g dz 4 500,00 33,00 r48 500,00

Kefir kult0ra 5/l -es dz I 10,00 | 150,00 r26 500,00

Fbzii tejszin liter 500,00 430,00 2 r5 000,00

Naturjoghurt 5/l-es liter 200,00 2 r5,00 43 000,00

Nat{rr joghurt l50g dz 8 600,00 44,00 378 400,00

Gyiimrilcsds joghurt I 25g dz I 000,00 44,50 44 500,00

Gy0mcilcsds iv6joghurt I 00g dz 6 100,00 37,00 225 700,00

Szendvicskrdm 50g dz 5 500,00 48,00 264 000,00

Minivaj 20 g db r4 300,00 40,00 572 000,00

Puding db 500,00 49,00 24 500,00

hlr6rudi jellegii term€k db 4 200,00 28,00 r r7 600,00

Kremtf16 l00g db 500,00 90,00 45 000,00

Trimbtrlr6 5 kg-os ko r r00,00 720,00 792 000,00

Szendvicstrl16 l00g dz 2 800,00 90,00 2s2 000,00

Komdnyes sajt kg 350,00 | 520,00 532 000,00

Fetasajt jellegri termdk kg 70,00 r r68,00 8l 760,00

Ttimbsajt (v6ghat6), nem ndvenyi eredetti kg | 450,00 I t80,00 r 7il 000,00

T<imlos sajt 50g db 500,00 48,00 24 000,00

Krdmsajt I kg-os kg 70,00 890,00 62 300,00

Kockasajt l40g-b6l I cikkely db r 900,00 2t,00 39 900,00

Lapka sajt szeletelt db r 500,00 142,00 2 r3 000,00

K6v6tejszin l0g db 2 300,00 6,80 r5 640,00

Tejszinhab spray db r50,00 230,00 34 500,00

R6sz 6rt6ke iiszesen: 9 2t8 000,00

Szd I I itds i gya kor is d g/ h d t

irudtvdtel ideie.

ArudtvdteIi teIephely

5 nap

6,30 - 8,00

M6trahf za

,h


