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Szillitrisi szerz6d6s

Amely l6trejtitt egyr6szr6l Mitrai Gyrigyint6zet (szdkhelye: 3233 Mittrahilza; ad6szirma:
15309824-2-10) kepviseletdben Dr. Urbdn Ldszli PhD. fdigazgat6, mint megrendel6 - a
tov6bbiakb an: Megrendelf -,

m6srdszr6l Immofix Kft. (sz6khelye: 1037 Budapest, Trlborhegyi u. 16.; cdgjegyzdkszirma:
Cg. 01-09-739964; ad6szirma: 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldik6, mint sziillito- a
tov6bbiakban: sziilit6, Megrendel6 6s a Sz6llft6 egytittesen a tovribbiakban: Felek -
kciztitt alulirott helyen 6s napon az alitbbi feltdtelekkel:

l. A szerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

Megrendel6 a Kbt. Mdsodik R6sze szerinti kozbeszerz6si eljrirrls lefolytat6siira 6s szerz6d6s
megkrit6s6re j ogosult.
Megrendelti, mint Ajrinlatk6rti ,,Mdgy- dlelmiszerek beszerzdse- 2014" thrgyureszajinlatteteli
lehet6sdget biztosit6 kdzbeszerz6si eljrir6st folytatott le. A kdzbeszerzdsi eljrlrris alapjrin keriil
megkdt6sre jelen szerzod6s.

2. Szerz6d6s tirgya

Miitrai Gy 6 gyintdzet r eszere 6lelmiszerek beszerzds e a 7 . r6szre.
Az eljirirst megindit6 felhiv6sban rdszenk6nt meghatitrozott mennyisdgtril a szerzildds
fenn6ll6sa alatt legfeljebb - 40 %- os eltdr6s lehets6ges.
Sz6llit6 a jelen szerz6dds al6ir6sixal tudomrisul veszi, hogy jelen szerz6d6s Megrendel<i
rdszdrol nem jelent megrendel6si k<itelezettsdget 6s kdtelezetts6gvrlllal6st a teljes mennyisdg
maraddktalan felhasznrilisara- a teljes mennyis6g csupiin jelen szerzod|,s hatiiyirt
szabilyozza. Sz6llit6 a megrendel6sek elmarad6sa miatt a Megrendelovel szemben semmilyen
krivetel6st nem t6mas zthat.

3. Szerzdd6ses 6rt6k

Szillit6 a jelen szerzSdds alapjatkepezo ajrinlati felhivrlsra adott L471.717,5,- Ft + t<irvdnyes

AFA aron v6llalja a jelen szerzodes tirgyitt kepezo term6k(ek) szerzodes szerinti szSllititsitt,

amely ir a szerzodds teljes rdoszakira kotdtt, a szeruldes tartama alatt nem vdltoztathat6,

kivdve a Kbt. 132. $- 6t.

A megadott rimak tartalmaznia kell megrendel6htiz tcirtdn6 sz6llit6sig es az ittaditsig felmertilo

valamennyi koltsdget, pl. VAM, illetdk, ad6k. Megrendelonek ktiltjn szdllit6si 6s egy6b

k<iltsdg nem sz6molhat6 fel.

R6sz Megnevez6s Mennyis6g

Ftiszerek,
izesitok, egy6b
friszeriiru

345,5liter ecet, citromld, 1 900 dz citromp6tl6, 20 csg szfiritott
6lesztci, 400 db rum aroma,2 426.5 kg friszer, izesft6



4. Fizet6si m6d

A szerzod1,ses nett6 6rt6k Ft- ban kertilt megSllapitSsra.
Megrendel6 a havi sz6llitrisoknak megfelelo rendszeress6gri szirnlizitsi lehettisdget biztosit. A
Megrendel<i a teljesftds ellen6rt6kdt a V6llalkoz6 iiltal havonta kirlllitott, a Megrendelo
kdpvisel<ije iltalleigazolt szrimla klzhezvltel6t kcivet<ien 30 napon beltil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk.292lB. $ (l)- (2)bekezddse, valamint az Art. 361A. g figyelembevdtel6vel egyenlfti ki.
Ha a Megrendelo rcszeri5l kifogris meriil fel a benyrijtott szdmliival risszefiiggdsben, rigy a
Megrendel<i koteles a kifogdsolt szimiirt 10 napon beltil visszajuttatni a Szrillit6h oz. Ebben az
esetben az irtutalisi hatrlrid6t a konig6lt szitmla Megrendel i5 itltali klzhezveteldtril kell
sziimitani.
K6sedelmes fizetds eset6n a Megrendeli| az elmaradt dij (dijrdszlet) alapjrin sziimftott a ptk.
301/A. $-a szerinti kdsedelmi kamatot kriteles fizetni a szrillft6nak.
Valamennyi szitmlilt a Mrltrai Gy6gyintezet3233 Matrahinanev6re 6s cfmdre kell kirlllitani ds
a 323 3 M6tr ahiLza cimre benyrij tani.
Nem a fenti helyen benyfjtott szitmlirra kifizetds nem teljesithet6, ezekben az esetekben a
Megrendel<i fi zetdsi k6sedelme kizixt.
Szrillit6 kdtelezettsdget vrlllal arra, hogy nem fizet, illetve szrlmol el a szerziid6s teljesitdsdvel
tisszefiiggdsben olyan kriltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k/ ponda szerinti
felt6teleknek nem megfelelS trirsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Szdllit6
ad6kdteles j rivedelmdnek cs<ikkent6s6re alkalmasak.
V6llalkoz6 a szerzldds teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Megrendelo szitmira megismerhet<ivd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezdds szerinti iigyletekr6l
a Megrendelot halad6ktalanul drtesiti.

5. Szrillitdsi felt6telek 6s hatirid6k

Megrendelo a szilllitirst megekizo napon 11 6rriig (munkanapra 6rtendo) megkiildi sz6llit6nak
a k<ivetkez6 idoszakra vonatkoz6 megrendel6s6t 6s a k6rt sziilitirsi titemez6st. Szrillit6 a
megrendel6st kdteles visszaigazolni.
A felek megdllapodnak abban, hogy az riruk lesz6llitfsirafolyamatos szrillit6s keret6ben keri.il
sor a visszaigazolt megrendel6sben meghatinozott iitemez6s szerint, kdzvetlenlil Megrendel6
Mifirahinai Telephely 6lelmez6si raktitritba, kivdve a 4. szitmu rlszt, amely esetdben
Kdkestet6re is kell szilllitani.
A szillitand6 riruknak a sziilitits napjrit6l sz6mitott, minimum 60 napos lejrirati id<ivel kell
rendelkeznitik, a term6k j ellegdt<il ftiggrien.
Sz6llit6 el6sz6llitdsra, illetve a megrendel6st6l eltdrri szillitisrakizar6lag a Megrendel<i iriisos
hozzAj irulirsa e set6n j o go sult.

6. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

K6sedelmi k<itb6r: a szerzoddst teljesfto sziilito kdteles a szt,llitits titemezdse szerinti napi
szillitirsi hatririd6n trili, a k6sedelemmel 6rintett riruk brutt6 drt6k6nek 2 Yo-6val megegyezti
kdtb6rt frzetni. A sziimitiis alapja: A napi sz6llit6si hatdridSn trili 6rak 14 6riig eltelt sziima

szorozva a vonatkoz6 megrendel6sbrutt6 6rt6kdnek 2 o/o-6val.

Meghirisul6si kritb6r: A sz6ll(t6si titemez6sben szereplo napon le nem szdllitott 6ruk

szerz6d6ses brutt6ellen6rtdk 25 %o-a.

A szdmit6s alapja: az adott a napi szillitirsi mennyis6g brutt6 6rtdk6nek 25

kritb6r abban az esetben keri.il felszdmit6sra, ha megjelolt szrillitrlsi napon

legk6sobb 14 6riignem kertl leszillitdsra.

%. Meghifsuliisi
a megrendelt 6ru
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A szSllit6 a kdtbdrt kiilcin terhelo lev6l, illetve szirmlaellen6ben fizeti ki.
Amennyiben megrendel<lnek tartozisa van, jogiiban 6ll a k6sedelmi 6s meghirisuldsi
kritbdrnek megfelelci tisszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsz6mit6sa ndlkiil.

7. Csomagokis

Sz6llit6 a lesz6llitand6 iffut az aru jelleg6nek megfelel6 enged6llyel rendelkez6
szflllit6eszkdzzel es csomagolva, (pl: hritott rakteni j6rmri, liter, darab kg, dobtr, fiveg, stb.) a
megrendelds m6djrlnak megfelelS csomagoliisban szilllitja le. Amennyiben ,i.ikrdg"s
megfelel6 kezel6sre ds tiirokisra vonatkoz6 cimkdket a csomagoliison fel kell ttintetni.
Megrendell a leszilllitani k6rt 6ru mennyis6g6t az l. szitmri mell6kletben meghatinozott
kiszerelds szerint l'artozik meghatirozni, Sziillit6 pedig a visszaigazolt megrendel6s alapjrin
lesz6llitani.
A csomagoliisi megjelcil6sen (Sziillit6levdlen, vagy szrimlin) az allbbi adatokat kell
szerepeltetni:

Sziilit6 neve cime,
Megrendelo neve cime,
Szrillitris diituma,
A sziillitott iiru megnevezdse, m6rtdkegys6ge, mennyisdge, egysegira,6ra, ixa
cisszesen, ds minden olyan jellemzo, arnely a sz6mlin6s felt6tele.

8. Az 6ruk:itv6tele, tirolisa 6s felhaszniifsa

Az iruk Sz6llit6t6l tcirt6no ritvdtele Megrendeki kcitelezettsdge, amennyiben azt ,,Szallit6si
felt6telek 6s hatarid6k" fejezetben meghatiirozott id<iben szitllitja. Az etiiil elt6r6 id6pontban
szilllitott 6rut Megrendel<i nem tudja iitvenni, amennyiben Megrendel<i igenyli azt a
Sz6llit6nak saj6t kciltsdgen, a ,,Szerzi5d6st biztosit6 melldkkcitelezettsdgek" fejeietben foglalt
feltdtelek tudomiisul vdteldvel ism6telten le kell sziilitania.
A mennyisdgi hirinyokr6l 6s s6riildsekr<il a Megrendelo jegyzSk<inyvet vesz fel, melyet
haladdktalanul tovrlbbit Szrillit6 reszdre. A meg6llapftott hirinyokat 6s s6riilt irut Sziilito a
jegyzok<inyv kezhezvdteldtol szftmitott legk<izelebbi szrillitrlsi napon, de minimum 3 napon
beliil saj5t ktilts6g6re k<jteles visszavenni, illetve utinsziilitissal tartozik p6tolni.
A lesz6llitott 6rukat a Megrendelo sajrit k<iltsdg6re ds veszdlyere az iiruk term6szetdnek
megfelelo kcirtilmdnyek kcizdtt, aSzillit6 6ltal kdzdlteknek megfeleloenraktdrozza.

9. Szavatoss{g

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszn6lhat6srlgi idotartam alatt- Szrillit6nak felr6hat6 okb6l-
az itruk valamelyike tekintetdben meg6llapitrlst nyer, hogy a jelen szerz6ddsben, illetve a
Sz6llit6 ajfnlatirban riigzitett min<isdgi paramdtereket nem teljesfti, ds funkci6jrinak
megfelel5en nem haszniihat6, Megrendelo riltal felvett 6s al6irt jegyzokcinyv alapjrin hibds
teljesitdsnek minosiil, a hibris teljesit6si k<itbdr megfizet6se mellett a Szfilito kdteles az irut
saj6t kcilts6g6re, a jegyzok<inyv kezhezvdteletol szimitott 3 napon beli.il kicserdlni. A kicser6lt
iiru tekintet6ben a felhaszn6lhat6s6gi iddtartam a csere idopontjrit6l rijra kezd6dik.
Az egyes 6rukra vonatkoz6 speci6lis felhaszn6liisi felt6teleket az 6rukhoz mell6kelt ekiir6sok
tartalmazzik.

a.

b.

c.

d.
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10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, itlet6kek

Szrillit6 sajrlt ktiltsdgdre biztositja MegrendelS resz€re a jelen szerzridds 1. sziimri.
melldklet6ben meghatiirozott iiruk magyarorsz6gi forgalombahozatalirhoz sziksdges hat6s6gi
enged6lyeket.

ll. Megrendel6 a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s6ben foglalt esetekben jogosult, egyben kiiteles
jelen szerz6d6st felmondani.

12. Egy6b felt6telek

Jelen szerz5d6s 6s annak melldkletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6seinek betartiisa mellett
6s csak a szerz6d6 felek kciztis megegyezds6vel, irilsos formdban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-
rinak megfelekien.
Jelen szerz6d6s 6 ivonos drvdnyri 6s mindenben megegyez6, magyar nyelvri p6ldrinyban
k6sztilt, melyb<il a Megrendelo 4, Sz6llit6 2 plldanytkap.
Ielen szerz<idds 1. sz. melldklete, amely a sziilitand6 termdkek k6rdt tartal mazza, a szerzod1s
elv illaszthatatlan r 6szdt kepezi.
Jelen szerzodds elv6laszthatatlan mell6kleteit k6pezi az eljirist megindit6 felhivris, az
aj finlatteteli d okumentiic i 6, val ami nt a S z 6l I i t6 aj inlata.
Jelen szerzcid6s akkor l6p hatdlyba (felfiiggeszto felt6tel), amennyiben a Szallit6 az elj1nast
megindit6 felhivds IV.3.3) pontjriban el6irt feltdtelek szerint a dokumentrici6 ellen6rt6kdt a
Megrendeltinek megfi zeti.

VI. Kapcsolattartis:

A Mrltrai Gy6gyintezet r6szdrcil a kapcsolattart6:
Tarjrinyin6 Olaj Helga
Eldrhetds6ge:

M6trai Gy6gyint6zet
3233 Mirtrahlza, Hrsz. 7 | 5 1

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

Immofix Kft Szrillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
El6rhet6s6ge: 3 0/9997- I I I
Rendelds: LaczlkZsolt
Telefon: 301408-6400
Fax:11877-4412
E-mail : immofi xkft@gmail. com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerzoddsb<il ered<i jogvit6kat a szerzodo felek megkisdrlik egymds krizcitt targyal6ssal
b6kds fton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredmdnyre, a szerz(idf felek a vita elbirrlLlsa
c6lj6b6l a Megrendelo szdkhelye szerinti hatdskcirrel ds illet6kess6ggel rendelkezo bir6sdghoz
fordulhatnak.
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Jelen szerz6des magyar nyelven, 6 mindenben megegyez<i eredeti pdldrinyban k6sziilt,
amelyb6l megrendel6 4, szillit6 2 p6ldrinlt kap.
A jelen szerz6ddsben nem vagy nem kimerit6en szabiiyozott kdrd6sek tekintetdben a Kbt.
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabilyai azirinyad6k.

Meftahi.r;a, 201 4. jfnius I 0.
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