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Szrillitrisi szerz6d6s

Amely ldtrejcitt egyr6szr6l Mitrai Gytigyint6zet (sz6lchelye: 3233 Mirtrahirza adSszirma:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszli PhD. friigazgat6, mint megrendel6 - a
tovribbiakb an: Me g r en de 16 -,

m6srdszr6l Immofix Kft. (sz6khelye: 1037 Budapest, T6borhegyi u. 16.; c6gjegyz6kszirma:
Cg. 01-09-739964; adoszhma 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldik6, mint szrillit6- a
tov6bbiakban: sziilito, Megrendel<i 6s a Sz6llit6 egytittesen a tov6bbiakban: Felek -
kciz<itt alulirott helyen ds napon az alilbbi felt6telekkel:

l. A szerz6d6s h:lttere 6s el6zm6nyei

Megrendelci a Kbt. Mrlsodik R6sze szerinti kozbeszerz6si eljrlrris lefolytatrisara ds szerzodds
megk<it6s6re j ogosult.
Megrendelo, mint Ajanlatk6r6 ,,Mdgy- dlelmiszerek beszerzdse- 2014" tirgyu rdszajdnlatt6teli
lehetos6get biztosit6 k6zbeszerz6si eljrirrlst folytatott le. A k6zbeszerzesi eljrirrls alapjan kertil
megkrit6sre jelen szerz6dds.

2. Szetz6d6s tirgya

Miitrai Gy6gyintdzet r6sz6re dlelmiszerek beszerzdse a 4. rdszre.
Az elj6r6st megindit6 felhivrisban r6szenk6nt meghatinozott mennyisdgt6l a szerz(5des
fennillliisa alatt legfeljebb - 40 %- os eltdr6s lehetsdges.
Szrlllit6 a jelen szerzodes alSkils|val tudom6sul veszi, hogy jelen szerzod1,s Megrendel6
r6szdrol nem jelent megrendeldsi kcitelezetts6get 6s kdtelezettsdgvrillalist a teljes mennyisdg
maraddktalan felhasznrilisara- a teljes mennyis6g csup6n jelen szerz6dds hatitlyitt
szabilyozza. Sz6llit6 a megrendeldsek elmarad6sa miatt a Megrendel6vel szemben semmilyen
kdvetel6st nem tdmas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Szrillit6 a jelen szerzodls alapjit k6pez5 ajhnlati felhiv6sra adott 4.596.280,- Ft + ttirvdnyes

AFA 6ron villalja a jelen szerzodes tirgyht kepezo term6kek szerzod6s szerinti sziilitirsitt,
amely ir a szeruod6s teljes idoszakira k6ttitt, a szerzodes tartama alatt nem villtoztathato,

kivdve a Kbt. 132. $- 6t.

A megadott ernak tartalmaznia kell megrendel6h<iz tclrt6nd szrillitrisig es az ittadisig felmertilo

valaminnyi k6ltsdget, pl. VAM, illet6k, ad6k. Megrendel6nek ktilon sz6llitdsi 6s egydb

k<ilts6g nem sz6molhat6 fel.

R6sz Megnevez6s Mennyis6g
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4. Fizet6si m6d

A szerz6ddses nett6 6rtdk Ft- ban keriilt megrillapitdsra.
Megrendelo a havi sz6llitrisoknak megfelel<i rendszeressdgti szArlrltzirsi lehetosdget biztosit. A
Megrendel<i a teljesit6s ellen6rtdkdt a V6llalkoz6 6ltai havonta kirillitott, a Megrendeli
kdpvisel<ije irltalleigazolt szitmlakezhezvdtel6t krivetoen 30 napon beltil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk.292lB. $ (1)- (2) bekezddse, valamint az Art. 361A. g figyelembevdteldvel egyenlfti ki.
Ha a Megrendelo resz€rll kifogrls mertil fel a benyrijtott szilmlilval risszeftigg6rb.n, rigy a
Megrendelo kciteles a kifogiisolt szirriifi l0 napon beltil visszajuttatni a Szrillit6h oz. Ebben az
esetben az irtutalisi hatriridot a konigrilt szdmla Megrendel6 Sltali kezhezv1tet6trjl kell
szitmitani.
Kdsedelmes fizetds esetdn a Megrendelo az elmaradt dij (dijrdszlet) alapjrin sziimitott a ptk.
301/A. g-a szerinti k6sedelmi kamatot kriteles fizetni a sifltitonak.
Valamennyi sz|mlit aMitrai Gy6gyintdz et 3233 Mitrahlzanevdre 6s cimdre kell kirillitani 6s
a 3233 Mirtrahiza cimre benyfj tani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szimlira kifizetds nem teljesitheto, ezekben az esetekben a
Megrendelo fi zet6si k6sedelme kizirt.
Szrillit6 kdtelezettsdget vdllal arra, hogy nem fizet, illetve sziimol el a szerzodds teljesit6sdvel
cisszefiiggdsben olyan kriltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (l) bekezdds ft) pontja szerinti
feltdteleknek nem megfelel<i tiirsasrig tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6,llit6
ad6kciteles jrivedelm6nek csrikkentdsdre alkalmasak.
Y6llalkoz6 a szerzodds teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a
Megrendelo szitmira megismerhet<iv6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti tigyletekrol
a Megrendelot halad6ktalanul drtesiti.

5. Szillftisi felt6telek 6s hatrlrid6k

Megrendel6 a sziilititst megeloz<l napon l1 6rriig (munkanapra 6rtendo) megktildi sz6llit6nak
a kcivetkezS id6szakra vonatkoz6 megrendeldsdt ds a kdrt sz6llitrisi iitemezdst. Sz6llit6 a
megrendel6st kriteles visszaigazolni.
A felek meg6llapodnak abban, hogy az rlruk lesz6llititsfuafolyamatos szilllitits keret6ben kertil
sor a visszaigazolt megrendeldsben meghatirozott ritemez6s szerint, kcjzvetlentl Megrendelo
Mitrahazai Telephely dlelmezdsi raktfuritba, kiv6ve a 4. sziimri rdszt, amely esetdben
K6kestet<1re is kell sziilitari.
A sz6'llitand6 Aruknak a szilllitits napjrit6l sziimitott, minimum 3 napos lejrirati idovel kell
rendelkeznitik, a termdk jellegdtol ftigg6en.
Sz6llit6 el<iszdllit6sra, illetve a megrendeldstcll elt6r6 szdllitisra kizir6lag a Megrendel6 friisos
hozzi$ ilrulirsa e setdn j o go sult.

6. Szerzfi d,6st biztosit6 m ell6kkiitelezetts 6 gek

K6sedelmi ktitbdr: a szerzodl,st teljesit<i sziilit6 kciteles a szilllitits iitemez6se szerinti napi
sz6llit6si hat6rid6n tfli, a k6sedelemmel 6rintett riruk brutt6 6rt6k6nek 2 o/o-inal megegyezo
kdtb6rt frzetni. A szrimit6s alapja: A napi sziilithsi hataridSn trili 6rrik 14 orilig eltelt szdma
szorozva a vonatkoz6 megrendel6sbrutt6 6rt6kdnek 2 Yo-6va\.

Meghirisulisi kcitb6r: A szrillit6si titemezdsben szerepl6 napon le nem sz6llitott 6ruk
szerzod6ses brutt6ellendrt6k 25 o/o-a.

A szS.mitds alapja: az adott a napi sz6llit6si mennyis6g brutt6 6rtdk6nek 25
kritb6r abban az esetben keriil felszilmitdsra, ha megjelcilt sz6llitrlsi napon

legk6s6bb 14 6raignem keriil lesz6llit6sra.

%. Meghitsulisi
a megrendelt 6ru



A szitllito a ktitbdrt ktilcin terheki lev6l, illetve szitmlaellen6ben fizeti ki.
Amennyiben megrendeltinek tartozisa van, jogilban 6ll a kdsedelmi ds meghirisulisi
kcitbdrnek megfelelo dsszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsziimitiisa n6lktil.

7. Csomagolfs

Szrlllit6 a lesz6llitand6 6rut az Nu jellegdnek megfelel<i engeddllyel rendelkezri
szflllit6eszkdzzel es csomagolva, (pl: hritdtt rakteni j6rmri, liier, darab kg, dobtr, Uveg, stb.) a
megrendelds m6djrinak megfelelo csomagoliisban szallitja le. Ariennyiben ,itikr6g.,
megfelelti kezeldsre 6s tiiroliisra vonatkoz6 cimk6ket a csomagollson fel kellitintetni.
Megrendelo a lesziilitani kdrt 6ru mennyis6gdt az 1. szitmri melldkletben meghat1rozott
kiszerelds szerint tartozlk meghatirozni, Szrillit6 pedig a visszaigazolt megrendel6s alapjrin
lesz6llitani.
A csomagoliisi megjel<il6sen (Szrlllit6lev6len, vagy szrlm|in) az al6bbi adatokat kell
szerepeltetni:

a. Szallit6 neve cime,
b. Megrendel6 neve cime,
c. Sz6llitris d6tuma,
d. A sz6llitott iiru megnevezdse, m6rt6kegys6ge, mennyisdge, egys6gdra, ira, ira

cisszesen, 6s minden olyan jellemzo, arnely a szimlig;irs felt6tele.

8. Az 6ruk ifrfitele, t{rol6sa 6s felhasznilisa

Az 6ruk Szdllit6t6l ttirtdn6 dtvdtele Megrendel6 k<itelezettsdge, amennyiben azt ,,Szallft6si
felt6telek 6s hatririd6k" fejezetben meghatilrozott idoben szilllitja. Az ettol elt6r6 id6pontban
szilllitott 6rut Megrendeki nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendel6 igdnyli azt a
Szrillit6nak saj6t k<iltsdgen, a,,Szerz<iddst biztosit6 melldkkotelezetts6gek" fejeietben foglalt
felt6telek tudomiisul vdteldvel ismdtelten le kell szitllitania.
A mennyisdgi hirinyokr6l 6s sdrtildsekrol a Megrendel<i jegyz6kdnyvet vesz fel, melyet
haladdktalanul toviibbit Szallit6 r6szdre. A meg6llapftott hirinyokat 6s sdriilt rlrut Sz6llft6 a
jegyzokdnyv kdzhezv6teldtSl szdmitott legk<izelebbi sz6llft6si napon, de minimum 3 napon
beltil sajrit k<llts6g6re kciteles visszavenni, illetve utinszitllitftssal tartozik p6tolni.
A leszdllitott iirukat a Megrendelti sajrlt kdltsdgdre 6s veszdlydre az riruk termdszet6nek
megfelelo kcirtilmdnyek ktizott, aSz6llit6 6ltal kdzdlteknek megfeleloenraktirozza,

9. Szavatossig

Amennyiben a fentiek szerinti felhasznrilhat6srlgi id<itartam alatt- Szrlllit6nak felr6hat6 okb6l-
az 6ruk valamelyike tekintetdben meg6llapftrist nyer, hogy a jelen szerz6ddsben, illetve a
Szrillft6 ajinlatitban rogzitett minos6gi param6tereket nem teljesiti, 6s funkci6jrlnak
megfelel6en nem haszndlhat6, Megrendel6 6ltal felvett 6s aliirt jegyzokrinyv alapjan hibrls
teljesit6snek minostil, a hib6s teljesitdsi kritbdr megfizetdse mellett a Sziilit6 k<iteles az irut
saj6t k6ltsdg6re, a jegyz6kcinyv kezhezvdteldt<il szdmitott 3 napon beliil kicserdlni. A kicser6lt
riru tekintet6ben a felhasznrllhat6s6gi id6tartam a csere id6pontj6t6l rijra kezd6dik.
Az egyes rirukra vonatkoz6 speci6lis felhasznillitsi feltdteleket az firuldroz mell6kelt el6ir6sok
tartalmazzdk.
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10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Szallit6 sajit krilts6g6re biztositja Megrendelii r6sz&e a jelen szerzcidds 1. szitmu.
mell6kletdben meghatiirozott ilruk magyarorcz6gi forgalombahozatalihozsztiksdges hat6srigi
enged6lyeket.

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

12. Egy6b felt6telek

Jelen szerz<id6s 6s annak melldkletei csak a Kbt.
6s csak a szerzod6 felek kcizcis megegyezl,sdvel,
iinak megfelekien.

vonatkoz6 rendelkezdseinek betartrisa mellett
fr6sos formdban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-

Jelen szerztid6s 6 iLzonos 6rvdnyii 6s mindenben megegyezo, magyar nyelvii p6lddnyban
k6sziilt, melyb<lI a Megrendelb 4, Sz6llit6 2 p6ld6nytkup.
Jelen szerztidds 1. sz. mell6klete, amely a sz6llitand,6 term6kek k<irdt tartal mazza, a szerz6d6s
elv irlaszthatatl an r 6,szet kep ezi.
Jelen szerztidds elvilaszthatatlan mell6kleteit k6pezi az eljinist megindit6 felhiv6s, M
aj 6nl attdte I i dokumen t6ci6, val amint a S zfllitd aj inlata.
Jelen szerzod6s akkor ldp hatrilyba (felftiggeszt6 felt6tel), amennyiben a Sziilito az eljir6st
megindit6 felhfvris IV.3.3) pontjriban el6irt feltdtelek szerint a dokumentdci6 ellen6rt6k6t a
Megrendel6nek megfi zeti.

VI. Kapcsolattart{s:

A Mdtrai Gy6gyintezet r6szdrol a kapcsolattart6:
Tarjinyin6 OIaj Helga
El6rhetcis6ge:

Mitrai Gy6gyint6zet
3233 Mfrtr ah6za, Hrsz. 7 7 5 |

Telefon: 371574-536
Frxz 37/374-091
E-mail: elelmezes@magy.eu

Immofix Kft Szrlllitrf r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
El6rhet<isdge: 30/9997-1 1 1

Rendel6s: LaczrkZsolt
Telefon: 301408-6400
Fax:11877-4412
E-mail : immoflxktlr,@.gmail. corn

1. Alkalmazott jog

A jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvitrikat a szerzodo felek megkisdrlik egym6s kiizdtt targyalissal
bdkds riton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belUl nem vezet eredm6nyre, a szerzodo felek a vita elbirrll6sa
cdlj6b6l a MegrendelS sz6khelye szerinti hatilskcirrel 6s illetdkessdggel rendelkezd bir6siighoz
fordulhatnak.
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Jelen szerzodes magyar nyelven, 6 mindenben megegyezo eredeti pdldrinyban kdsziilt,
amelyb6l megrendeki 4, szitllito 2 p6ldrinyt kap.
A jelen szerz6d6sben nem vagy nem kimerit6en szabitlyozott kdrddsek tekintet6ben a Kbt.
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabiiyai azirinyadok.

M trahina, 2014.jrinius I 0.
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Mdtrai Gy6gyint6zet

kdpviseletdben
Nag,,nd Ldtk6czki Margit

gazdasdgi igazgat6
Megrende16

I}fMOFfi I(FT.
1037 Bp., Tdborhery fit t6.

Cg.:0t-09-7399U
Ad6sz6n t3S2Eg93-241

Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6
Megrende16

kdpviseletdben
Botlik Ildik6
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