
ri-\ \$or sFcH\S*"

Szrillft:[si szerzdd6s

Amely l6trejtitt egyr6szrol Mitrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 Mittrahina; adosz|tna:
15309824-2-10) kepviseletdben Dr. Urbdn Ldszlf PhD. fdigazgat|, mint megrendel<l - a
tovrlbbiakb an: M e g ren de 16 -,

m6srdszr<il Immofix Kft. (sz6khelye: 1037 Budapest, Triborhegyi u. 16.; cdgjegyz6kszirna:
Cg. 0l-09-739964; adoszdma: 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldiko, mint sz6llit6- a
tovrlbbiakban: sziillft6, Megrendeki 6s a Sz6llit6 egytittesen a tovrlbbiakbart: Felek -
k<iz<itt alulfrott helyen 6s napon az alitbbi felt6telekkel:

l. A szerz6d6s hfttere 6s el6zm6nyei

Megrendelo a Kbt. Mdsodik R6sze szerinti kozbeszerz6si eljrirris lefolyatristira 6s szerzodds
megkritdsdre j ogosult.
Megrendel6, mint Ajrinlatkdr6 ,,Mdgt- dlelmiszerek beszerzdse- 2014" tfirgyts rdszajiinlattdteli
lehetos6get biztosit6 kozbeszerz6si eljrirrist folytatott le. A ktizbeszerzlsi eljrir6s alapjrln keri.il
megktitdsre jelen szerz6d6s.

2. Szerz6il6s trirgya

Miitrai Gy6gyintdzetreszere 6lelmiszerek beszerz6se az 5. r6szre.
Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls
fenn6ll6sa alatt legfeljebb - 40 %- os elt6r6s lehetsdges.
Sz6llit6 a jelen szerz6d6s alfiirhsival tudomdsul veszi, hogy jelen szerzild|s Megrendel6
r6szdr<il nem jelent megrendeldsi kdtelezettsdget 6s kcitelezetts6gvrillal6st a teljes mennyisdg
maraddktalan felhaszn6l6siira- a teljes mennyis6g csupiin jelen szerziSdes hatirlyitt
szabillyozza. Sz6llit6 a megrendel6sek elmaraddsa miatt a Megrendelovel szemben semmilyen
krivetel6st nem tdmas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Szii\it6 a jelen szerzodl,s alapjilt kepezo ajinlati felhivdsra adott 3.498.235,- Ft + ttirv6nyes

AFA 6ron v6llalja a jelen szerz6dds targyirt kdpez6 term6k(ek) szerzodds szerinti szitllititsirt,
amely in a szerzodds teljes idoszakira kdtdtt, a szerzod|s tartama alatt nem viitoztathat6,
kiv6ve a Kbt. 132. $- et.

A megadott rimak tartalmaznia kell megrendel6h<iz ttjrt6n6 sz6llit6sig 6s az ittaddsig felmeri.il6

valamennyi kcilts6get, pl. VAM, illet6k, ad6k. MegrendelSnek kiil<in szrillit6si 6s egydb

kdltsdg nem sz6molhat6 fel.
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4. Fizet6si mrid

A szerzodfses nett6 6rtdk Ft- ban keriilt megiillapit6sra.
MegrendelS a havi szrlllitilsoknak megfelel6 rendszeress6gti szimliu:dsi lehet6s6get biztosit. A
Megrendelo a teljesit6s ellen6r.t6kdt a Vrillalkoz6 iiltal havonta ki6llitott, a Megrendel6
k6pviseltije 6ltal leigazolt sziimla kezhezvdtel6t kdvet6en 30 napon beliil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk. 29218. $ ( 1 )- (2) bekezddse, valamint az Art. 361 A. g figyelembevdtel6vel egyenliti ki.
Ha a Megrendel<i rdsz6r6l kifogris mertil fel a benyrijtott szrimliival cisszeftiggdrb.n, rigy a
Megrendel6 kciteles a kifogdsolt szirmlit 10 napon beli.il visszajuttatni a Sz6llit6h oz. Ebbin az
esetben az ittutalilsi hatririd6t a korrigrilt szfumla Megrendel o altali kdzhezveteldt<il kell
sz6mitani.
K6sedelmes fizet6s eset6n a Megrendelo az elmaradt dij (dijrdszlet) alapjrin sz6mitott a ptk.
301/A. $-a szerinti kdsedelmi kamatot kciteles fizerni a Sz6llit6nak.
Valamennyi szirnlit a Miitrai Gy6gyint€zet 3233 Miftrahfuzanevdre 6s cimdre kell ki6llitani ds
a 323 3 M6tr ahAza cimre benytij tani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szfmlira kifizetds nem teljesithet<i, ezekben az esetekben a
MegrendelS fi zet6si kdsedelme kizfurt.
Sz6llit6 ktitelezettsdget vdllal arra, hogy nem fizet, illetve szrlmol el a szerzodds teljesit6s6vel
dsszefiiggdsben olyan kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s fr) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelelo tiirsasilg tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a Sz6llit6
ad6kriteles j 6vedelm6nek csrikkent6sdre alkalmasak.
Vrlllalkoz6 a szerzodls teljesitds6nek teljes idritartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
MegrendelS szirmira megismerhetriv6 teszi ds a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti [gyletekrol
a Megrendel<it halad6ktalanul 6rtesiti.

5. Szrillitisi felt6telek 6s hatririd6k

Megrendelil a szilllitirst megekiz6 napon 11 6rrlig (munkanapra drtendri) megkiildi szrlllit6nak
a k<ivetkezti id<lszakra vonatkoz6 megrendeldsdt ds a kdrt sziil{tisi i.itemezdst. Sziilito a
megrendel6st krjteles visszaigazolni.
A felek megrillapodnak abban, hogy az riruk lesz6llitirsirafolyamatos szillitils keret6ben keriil
sor a visszaigazolt megrendel6sben meghatilrozott titemezds szerint, krjzvetlentil Megrendel<i
Mittrahilzai Telephely dlelmezdsi rakthritba, kiv6ve a 4. szdmi rdszt, amely esetdben
Kdkestet<ire is kell sziilitani.
A szl,llitartd6 druknak a szillitits napj6t6l sz|mitott, minimum 60 napos lej6rati idcivel kell
rendelkeznii.ik, a termdk j elleg6t5l ftiggoen.
Sz6llft6 el6sz6llit6sra, illetve a megrendeldstdl elt6r6 sz6llitrisra kizfu6lag a Megrendel6 irdsos
hozzhj fxulitsa e set6n j o go sult.

6. Szem6d6st biztositri mell6kkiitelezetts6gek

K6sedelmi kritb6r: a szerzoddst teljesito sziilit6 k<iteles a szirllitirs iitemezdse szerinti napi
szillititsi hataridon trili, a k6sedelemmel 6rintett 6ruk brutt6 6rt6kdnek 2 o/o-6val megegyezo
kdtb6rt fizetn| A sziimitiis alapja A napi szrillitrlsi hataridon trili 6r6k 14 6riig eltelt sziima
szorozya a vonatkoz6 megrendeldsbrutt6 6rt6k6nek 2 Yo-itval.

Meghirisulisi krjtb6r: A sz6llit6si iitemezdsben szereplo napon le nem szdllitott rlruk
szerz6d6ses brutt6ellendrt6k 25 Yo-a.

A sz5.mit5s alapja: az adott a napi sziilititsi mennyis6g brutt6 drtdk6nek 25

kotb6r abban az esetben keriil felszitmiti.sra, ha megjekilt sz6llit6si napon

legk6sobb | 4 6riig nem kertil leszrillitrisra.
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A szillit6 a kcitbdrt krilcin terhel<i lev6l, illetv e szSmla ellendben fizeti ki.
Amennyiben megrendel5nek tartozdsa van, jogiiban 6ll a kdsedelmi ds meghifsul6si
kdtbdrnek megfelelti cisszeget visszatartani kdsedelmi kamat felszrimitrisa n6lktil.

7. Csomagolis

Sz6llit6 a leszfllitando 6rut az Aru jelleg6nek megfelel<i enged6llyel rendelkez6
szrlllit6eszkozzel es csomagolva, (pl: hritdtt rakteni j6rmti, liter, darab k!, dobtr, iiveg, stb.) a
megrendelds m6djrinak megfelel<i csomagol6sban sziilitja le. Amennyiben sr-rikrele,
megfelelo kezel6sre 6s t6rol6sra vonatkoz5 cimk6ket a csomagoliison fel kell ttintetni.
Megrendell a lesziilitani k6rt 6ru mennyis6g6t az l. szitmri mell6kletben meghat1rozott
kiszerel6s szerint tartozik meghatirozni, Sz6llit6 pedig a visszaigazolt megrendel6s alapjrin
lesz6llitani.
A csomagol6si megjeldl6sen (Szrillit6levdlen, vagy szrimkin) az allbbi adatokat kell
szerepeltetni:

a. Szdllit6 neve cime,
b. Megrendel<i neve cime,
c. Sz6llitds d6tuma,
d. A sz6llitott dru megnevez6,se, mdrtdkegysdge, mennyisdge, egys6gara, ina, ira

tisszesen, 6s minden olyan jellemzo, arnely a szirrifuzits felt6tele.

8. Az 6ruk:itv6tele, tirol{sa 6s felhaszniifusa

Az an;ft Szrillft6t6l tcirtdn<i 6tvdtele Megrendel6 kotelezettsdge, amennyiben azt ,,Sz6llft6si
felt6telek ds hatrlrid6k" fejezetben meghatiirozott idriben szilllitja. Az ett6l elt6r6 id<ipontban
szrillitott 6rut Megrendel<i nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendel<i igenyli azt a
Sz6llit6nak sajrlt kdlts6g6n, a ,,Szerzod6st biztosit6 mell6kkdtelezetts6gek" fejezetben foglalt
feltdtelek tudomdsul v6tel6vel ismdtelten le kell sz6,llitania.
A mennyisdgi hirinyokr6l ds s6riildsekrril a Megrendel6 jegyzcik<inyvet vesz fel, melyet
haladdktalanul tovribbit Szrillit6 rdszdre. A megrlllapitott hirinyokar 6s sdrtilt rirut Szrillit6 a
jegyzoktinyv kdzhezvdteldt6l szilmitott legkrizelebbi szrlllit6si napon, de minimum 3 napon
beliil sajrit kcilts6g6re kdteles visszavenni, illetve fiinszitllitirssal tartozik p6tolni.
A lesz6llitott rirukat a Megrendelo sajrlt k<iltsdg6re 6s veszdlyere az iiruk termdszet6nek
megfelelo k6rulm6nyek k<izdtt, a Sziillit6 6ltal kozdlteknek megfelel6 e n r akt6r ozza.

9. Szavatossig

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszndlhat6srlgi id6tartam alatt- Szrlllit6nak felr6hat6 okb6l-
az iruk valamelyike tekintet6ben megrillapitrist nyer, hogy a jelen szerz6d6sben, illetve a
Sziilit6 aiinlatitban rogzitett min6s6gi paramdtereket nem teljesiti, 6s funkci6j6nak
megfeleloen nem haszn6lhat6, Megrendel6 6ltal felvett 6s allirt jegyzokdnyv alapjan hib6s
teljesit6snek min5stil, a hibrls teljesit6si k<itb6r megfizetdse mellett a Sziilit6 k<tteles az 6rut
saj6t k<ilts6gdre, a jegyzok<inyv klzhezvdteletll sz{mitott 3 napon beliil kicser6lni. A kicserdlt
dru tekintetdben a felhaszniilhat6srigi id6tartam a csere iddpontj6t6l rijra kezdodik.
Az egyes rirukra vonatkoz6 speciiilis felhasznrll6si felt6teleket az iru\dtoz melldkelt el6ir6sok
tartalmazzik.
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10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Szdllit6 sajrit k<iltsdgdre biztosida Megrendelo rdsz6re a jelen szerzrid6s 1. sz6mu.
melldkletdben meghatilrozott rlruk magyarorszrigi forgalomba hozatalihoz sztiks6ges hat6siigi
engeddlyeket.

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

12.Egy6b felt6telek

Jelen szerz6dds 6s annak melldkletei csak a Kbt.
6s csak a szerzodo felek krizds megegyezes6vel,
6nak megfelel6en.
Jelen szerzcidds 6 irzonos 6rv6nyri 6s mindenben megegyeziS, magyar nyelvii pdldrlnyban
kdsziilt, melyb6l a Megrendelo 4, Szrlllit6 2 pdldrinyt kap.
Jelen szerz6d6s 1. sz. melldklete, amely a szillitand,6 termdkek kdr6t tartal m^zza, a szerzodds
elviilaszthatatlan reszlt k6pezi.
Jelen szerzodes elviilaszthatatlan melldkleteit kepezi az eljinfust megindit6 felhiviis, M
aj rinlattdteli dokument6ci 6, val amint a S z6lli t6 aj inlata.
Jelen szetz<idds akkor l6p hatrilyba (felftiggeszto felt6tel), amennyiben a Sz6llit6 az eljin1st
megindit6 felhivris IV.3.3) pontjriban eloirt feltdtelek szerint a dokument6ci6 ellendrtdkdt a
Megrendelonek megfi zeti.

VI. Kapcsolattartis:

A Mritrai Gy6gyint6zet r6sz6rol a kapcsolattart6:
Tarj{nyin6 Otaj Helga
Eldrhetos6ge:

Mdtrai Gy6gyintdzet
323 3 Mitr ahina, Hrsz. 7 | 5 7

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

Immofix Kft Szrillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
El6rhet<is6g e: 3019997 -11|
Rendelds: LaczikZsolt
Telefon: 301408-6400
Fax:11877-4412
E-mail: immofixkft@gmail.com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerz6ddsbril eredo jogvitrikat a szerzodo felek megkisdrlik egymiis k<izcitt targyal6ssal
b6k6s fton rendezni.

vonatkoz6 rendelkez6seinek betartilsa mellett
irdsos formilban m6dosfthat6k a Kbt. 132. $-

Amennyiben ez 30 napon beltil nem vezet eredmdnyre, a szerzi\d6
c6lj6b6l a MegrendelS szdkhelye szerinti hatiisk<irrel 6s illet6kessdggel
fordulhatnak.

felek a vita elbir6lisa
rendelkez<i bir6sdghoz



Jelen szerzodds magyar nyelven, 6 mindenben meg egyezo eredeti
amelybrll megrendelo 4, szillitd 2 p6ldrinyt kap.
A jelen szerz5d6sben nem vagy nem kimeritrjen szabiiyozott k6rd6sek
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabitlyai azirinvadok.

Mittrahina, 201 4.jrinius I 0.

Ilxnz
Mftrai Gy6gyint6zet

kdpviseletdben
Nagtnd Ldtk6czki Margit

gazdasdgi igazgat6
Megrende16

pdldanyban k6szUlt,

tekintetdben a Kbt.

Immofix Kft.
kdpviseletdben
Botlik Ildik6

Sztillitd
IMMOFD( KFT.

I037 Bp., Tdborhegy 6r t6.
u8.: tJl-09-7399(X

Ad6szdm: l3i2g3g3-241

)
'  r) r) /1ULffi

fdigazgot6
Megrende16


