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Sz:illftrisi szerz6d6s

Amely ldtrej<itt egyrdszr6l Mitrai Gy6gyintfizet (sz6khelye: 3233 Mhtrahiza; ad6szitma:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. fdigazgatL, mint megrendel<i - a
tovrlbbiakb an: Megrendelf -,

m6srdszr6l Immofix Kft. (szdkhelye: 1037 Budapest, Triborhegyi u. 16.; c6gjegyz6ksz6ma:
Cg. 0l-09-739964; ad6szirma: 13528393-2-41) kdpviseletdben Bottik lldikd,, inint sz6llit6- a
tovribbiakban sziilito, Megrendel<i 6s a Sz6llit6 egyrittesen a tovrlbbiakban: Feleh -
k<izcitt alulirott helyen ds napon az alilbbi feltdtelekkel:

l. A szerz6d6s h:ittere 6s el6zm6nyei

Megrendel6 a Kbt. Mrisodik R6sze szerinti kozbeszerzdsi eljrirds lefolytat6srira 6s szerz6d6s
megk<itdsdre j ogosult.
Megrendel<i, mint Ajrinlatk6r<i ,,Mdgy- dlelmiszerek beszerzdse- 2014" tdrgyur1szajinlatteteli
lehet6sdget biztosit6 kozbeszerzdsi eljrir6st folytatott le. A k<izbe szez:dsi 
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megkcit6sre jelen szerz6d6s.

2. Szerz6d6s tdrgya

Mfitrai Gy6gyintdzet rlszlre 6lelmiszerek beszerzds e a 6. r€,szre.
Az elj6r6st megindit6 felhfvrlsban r6szenkdnt meghatirozott mennyis6gtril a szerz(jdes
fenndllilsa alatt legfeljebb - 40 %- os elt6r6s lehetsdges.
Szrillit6 a jelen szerz<idds alfuirdsi:al tudom6sul veszi, hogy jelen szerzrid6s Megrendel6
rlszdriSl nem jelent megrendeldsi k<itelezettsdget 6s kritelezettsdgv6llalist a teljes mennyis6g
marad6ktalan felhaszndlils6ra- a teljes mennyisdg csupiin jelen srrtodet hatalyirt
szabilyozza. Szillito a megrendeldsek elmaradrisa miatt a Megrendelovel szemben semmilyen
kcivetel6st nem t6mas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Sz6llit6 a jelen szerzodds alapjittkdpezo ajrinlati felhivrisra adott 4.666.285,- Ft + 15rv6nt"t
AFA aron viilalja a jelen szerzod€,stirgyittkepezo termdk(ek) szerzddds szerinti szilllititsitt,
amely in a szeruod6s teljes id6szakrira kdt6tt, a szerz6d6,s tartama alatt nem viitoztathat6,
kivdve a Kbt. 132. $- 6t.

R6sz Megnevez6s Mennyis6g

6

Mirelit 6ruk
(Gyorsfagyasztott
zdlds69ek,
gyiimcilcsrik;
konyhai tdsztak)

16 090 kg 125 db gyorsfagyasztott zcildsdg, gyiimdlcs, konyhai
t€szta



A megadott rlmak tartalmaznia kell megrendel<ihciz tdrtdn6 szdllitasig 6s az ifiaddsig felmertilovalamennyi k<ilts6get, pl. vAM, illet6k, ad6k. Megrendel<inek tl:tctn sziilititsi ds egydbkriltsdg nem sz6molhat6 fel.

4. Fizet6si mt6d

A szerz6deses nett6 6rtdk Ft- ban kenilt megilllapitrisra.
Megrendel6 a havi szrillit6soknak megfelel6 rendszeressdgii szfrllindsi lehetosdget biztosit. A
Megrendel6 a teljesitds ellendrt6k6t a V6llalkoz6 6ltal havonta kirlllitott, a Megrendel6
k6pviseltije iltalleigazolt sz6mla klzhezvdteldt krivet6en 30 napon belul a Kbt. 130. $- a, a
Ptk.292lB. $ (l)- (2) bekezdlse, valamint az Art. 361A. g figyelembevdtel6vel egyenliti ki.
Ha a Megrendelo r6sz6rol kifog6s meriil fel a benyrij tott szitmlllal risszeftiggdrb.n, ttgy a
Megrendel<i kciteles a kifogrisolt szirriit 10 napon belul visszajuttatni a Sz6llitoh oz. Ebben az
esetben az ittutal|si hatririd6t a korrig6lt szitmla Megrendel1 iitali kdzhezvetel6t6l kell
szitmitari.
Kdsedelmes frzetds eset6n a Megrendelo az elmaradt dij (dijrdszlet) alapjrin sziimitott a ptk.
301/A. $-a szerinti kdsedelmi kamatot kciteles fizetni a sz6llit6nak.
Valamennyi szitrlitt aMitrai Gy6gyintezet 3233 Mdtrahfuzanev6re 6s cim6re kell kirlllitani 6s
a 3 23 3 Mittr ahdza cimre benyfj tani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szd.mlira kifizetds nem teljesithetri, ezekben az esetekben a
Megrendelo fizet6si kdsedelme kizirt.
Szallit6 ktitelezettsdget vrillal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzod6s teljesftds6vel
dsszeftigg6sben olyan krilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s fr) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelelci tarsasilg tekintetdben mertilnek fel, ds melyek a Szillit6
ad6kriteles j civedelmdnek cs<ikkentdsdre alkalmasak.
Yiilalkoz6 a szerzodls teljesit6s6nek teljes id<itartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a
Megrendelo szdmfira megismerhetovd teszi ds a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti tigyletekrol
a Megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.

5. Sz:illitrisi felt6telek 6s hatririddk

Megrendelo a szitllititst megeloz6 napon 11 6rrlig (munkanapra 6rtend6) megkiildi sz6llit6nak
a ktivetkezo idoszakra vonatkoz6 megrendeldsdt 6s a kdrt sziilititsi fltemez6st. Sz6llit6 a
megrendel6st k<jteles visszaigazolni.
A felek megdllapodnak abban, hogy az iiruk leszdllithsira folyamatos szilllitits keret6ben kenil
sor a visszaigazolt megrendel6sben meghatinozott iitemezds szerint, k<izvetlentil MegrendelS
Mittrahinai Telephely dlelmezdsi raktiffaba, kivdve a 4. szitmi rlszt, amely eset6ben
K6kestet5re is kell szitllitani.
A szrillitand6 rlruknak a sziilitis napj6t6l szitmitott, minimum 60 napos lejarati id6vel kell
rendelkeznitik, a term6k jelleg6tol fiigg6en.
Sz6llit6 eklszrillitrlsra, illetve a megrendel6st<il eltdr<j szitllitisrakizitr6lag a Megrendelo iriisos
hozzSj 6rul6sa esetdn j o go sult.

6. Szerz6 d6st b izto sitri m ell6kkiitelez etts 6 gek

Kesedelmi kcitbdr: a szerzodest teljesito sz6lIit6 ktiteles a szitllitirs titemezdse szerinti napi
szitllititsi hataridon trili, a k6sedelemmel drintett 6ruk brutt6 6rtdk6nek 2 Yo-inal
kdtbdrt frzetni. A sz6mit6s alapja A napi szillitttsi hat6rid6n trili 6rdk 14 oriis
szorozva a vonatkoz6 meerendeldsbrutt6 drtdkdnek 2 o/o-i..val.
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Meghirisuldsi krjtb6r: A sz6llitrisi iitemez6sben szereplo napon le nem sziilitott 6ruk
szerzoddses brutt6ellen6rt6k 25 oh-a.

A szitmitits alapja: az adott a napi szrlllit6si mennyis6g brutt6 6rtdk6nek 25 %. Meghirisul6si
k<jtb6r abban az esetben keriil felszitrnithsra, ha megjekilt szdllitrlsi napon a megrendelt 6ru

legk6sobb 14 Sritignem ker0l leszdllitrlsra.

A sziilito a kdtb6rt ktil<in terhelo lev6l, illetve szdmla ellen6ben fizeti ki.
Amennyiben megrendelonek tartozhsa van, jog6ban 6ll a k6sedelmi 6s meghirisul6si
kcitb6rnek megfelel6 cisszeget visszatartani k6sedelmi kamat felszrimit6sa n6lki.il.

7. Csomagolis

Szillit6 a leszfilitando irrut az dru jelleg6nek megfelelci enged6llyel rendelkez6
sz6llit6eszkiizzel es csomagolva, (pl: hritdtt rakteni jArmfi, liter, darab kg, doboz, tiveg, stb.) a
megrendelds m6dj6nak megfelelo csomagol6sban szillitja le. Amennyiben sztiksdges
megfelel<i kezel6sre 6s t6rol6sra vonatkoz6 cimkdket a csomagolilson fel kell ttintetni.
Megrendelo a leszillitani kdrt ilru mennyis6g6t az l. szitntri melldkletben meghatirozott
kiszerel6s szerint tartozrk meghatfirozni, Szrillit6 pedig a visszaigazolt megrendel6s alapjrln
leszrlllitani.
A csomagoliisi megjel<ildsen (Szrlllit6levdlen, vagy szirnlan) az al6bbi adatokat kell
szerepeltetni:

a, Sz6llit6 neve cime,
b. Megrendelo neve cime,
c. Sz6llit6s ddtuma,
d. A szrillitott 6ru megnevezdse, m6rtdkegys6ge, mennyis6ge, egysdgiira, itra,6ra

risszesen, 6s minden olyan jellemz6, anely a szimlinirs feltdtele.

8. Az riruk ritvdtele, tfrol{sa 6s felhasznfll5'sa

Az aruk Sz6llit6t6l tdrtdn6 6tv6tele Megrendel6 kdtelezettsdge, amennyiben azt ,,Szfillitrisi
felt6telek 6s hat6rid6k" fejezetben meghatilrozott idoben sziilitja. Az ettol eltdro idopontban
sz6llitott itrut Megrendeki nem tudja iltvenni, amennyiben MegrendelS igdnyli azt a

Szrillit6nak sajrit krilts6gdn, a,,Szerz6ddst biztosit6 melldkkcitelezetts6gek" fejezetben foglalt
felt6telek tudomiisul vdteldvel ism6telten le kell szillitania.
A mennyisdgi hirinyokr6l ds sdrtil6sekrol a Megrendelo jegyz6kdnyvet vesz fel, melyet

halad6ktalanul tov6bbit Sz6llit6 r6sz6re. A megdllapitott hirlnyokat 6s s6rtilt rlrut Sz6llit6 a

jegyzokrinyv kdzhezvdtel6t6l sz6mitott legkcizelebbi sz6llit6si napon, de minimum 3 napon
beltil sajrit kcilts6gdre kdteles visszavenni, illetve utitnszilllithssal tartozik p6tolni.
A lesz6llitott 6rukat a Megrendel6 sajrit k<ilts6gdre ds vesz6lyere az 6ruk term6szetdnek

megfelel6 kciriilmdnyek kcizdtt, aSzallit6 6ltal kozOlteknek megfelel6enrakthrozza.

9. Szavatossdg

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszniilhat6s6gi iddtartam alatt- Sziilit6nak fe1r6hat6 okb6l-

az iruk valamelyike tekintetdben meg6llapit6st nyer, hogy a jelen szerz5d6sben, illetve a

Sz6llit6 ajinlatihan rogzitett min<is6gi paramdtereket nem teljesiti, 6s funkci6janak

megfeleloen nem haszn6lhat6, Megrendelo riltal felvett 6s al6irt jegyzok6nyv alapjrln hib6s

teljesit6snek minostil, a hibds teljesitdsi krjtb6r megfizet6se mellett a Szrillit6 kdteles az 6rut

sajrlt koltsd g6re, ajegyzokdnyv k€zhezv6teldt6l szitmitott 3 napon beltil kicser6lni. A kicser6lt

aru tekintetdben a felhasznrllhat6srlgi idotanam a csere idopondrit6l rijra kezdodik.
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Az egyes rirukra vonatkoz6 speciiilis felhasznril6si felt6teleket az i-n*}.'oz melldkelt eloirdsok

tartalmazzik.

10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Sz6llit6 saj6t k6lts6g6re biztositja Megrendelo reszere a jelen szerzodds 1. szim]ru.

melldklet6ben meghatarozott 6ruk magyarorsz6gi forgalombahozataliiltoz sztiksdges hat6s6gi

enged6lyeket.

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

jelen szerzdd6st felmondani.

12. Egy6b felt6telek

Jelen szerzrid6s 6s annak melldkletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6seinek betart6sa mellett

6s csak a szerzodo felek ktizos megegyezds6vel, iriisos form6ban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-

6nak megfelel6en.
Jelen szerzod6s 6 azonos 6rv6nyri 6s mindenben megegyezo, magyar nyelvii p6ldrinyban

kdsziilt, melyb6l a Megrendelo 4, SzAilit6 2 pdldrinyt kap.

Jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete, amely a szitllitand6 term6kek kordt tartalmazza, a szerzildls

elvdl aszthat atlan r eszet kdpezi.
Jelen szerzodes elv6laszthatatlan mell6kleteit k6pezi az eljirrist megindit6 felhiv6s, az

aj 6nl attdteli dokumentdc i 6, val am int a S 261 I it6 aj anl ata.

Jllen szerz6dds akkor l6p hatrilyba (felfriggeszto felt6tel), amennyiben a Sz6llit6 az e\fuist
megindit6 felhiv6s IV.3.3) pontj6ban el6irt feltdtelek szerint a dokument6ci6 ellendrt6k6t a

MegrendelSnek megfi zeti.

VI. Kapcsolattartis:

A Mdtrai Gy6gyintdzet r6szdrdl a kapcsolattart6:

Tarjrinyin6 Olaj Helga
El6rhet5sdge:

M6trai Gy6gyintdzet
3233 MAtr ahhza, Hrsz. 7 7 5 I

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

Immofix Kft Szillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik lldik6
Eldrhetos6g e: 30 I 9997 -l | |
Rendel6s: LaczlkZsolt
Telefon: 30/408-6400
Fax:11877-4412
E-mail : immofi xkft@gmail. com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerzod6sb6l eredo jogvitrikat a szerzodo felek megkisdrlik egym6s koz<itt tiirgyallssal

b6k6s riton rendezni.
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Amennyiben ez 30 napon beltil nem vezet eredmdnyre, a szerzodo felek a vita elbirrlldsa

c6lj6b6i a Megrendelo iz6khelye szerinti hatdsk<irrel 6s illet6kessdggel rendelkez6 bir6srlghoz

fordulhatnak.
Jelen szerz6d6s magyar nyelven, 6 mindenben megegyez6 eredeti p6ldrinyban k6sztilt,

amelyb6l megrendelo 4, sz6llit6 2 p6ldrinyt kap.

A jeien ,r"r d6rben nem ,rugy r"- kimeritoen szabilyozott k6rd6sek tekintet6ben a Kbt.

valamint a Ptk. vonatkoz6 szabitlyai azirinyad6k.

Mitrahhza, 201 4. jrinius 1 0.

,!.s*.r--
Mitrai Gy6gyint6zet

kdpviseletdben
Nagtnd Ldtk6czki Margit

gazdasdgi igazgat6
Megrendel6
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