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Szillitrisi szerz6d6s

Amely ldtrejcitt egyrdszr6l Mritrai Gy6g;rint6zet (szdkhelye: 3233 Mittrahina; ad6szinna:

15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl| PhD. /6igazgat6, mint megrendel6 - a

tov6bbiakb an: Megrendelff -,

mdsr6szr6l Immofix Kft. (sz6khelye: 1037 Budapest, Tdborhegyi u. 16.; cdgjegyz6kszdrra:
Cg. 01-09-739964; ad6szirma: 13528393-2-41) kdpviseletdbe Botlik lldik6, mint szrillito- a

tovribbiakban: sz6llit6, Megrendel6 6s a Sz6llft6 egyiittesen a tovribbiakban: Felek -

k<iz<jtt alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telekkel:

l. A szerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

Megrendel6 a Kbt. M6sodik R6sze szerinti kozbeszerz6si elj6r6s lefolyatdstira 6s szerztid6s

megkrit6s6re j ogosult.
Megrendel6, mint Ajrinlatk6r6 ,, Mdg- dlelmiszerek beszerz,lse- 2014" trirgyi rdszajrlnlatt6teli
lehetos6get biztosit6 kozbeszerz6si eljrir6st folytatott le. A k<izbeszerz!,si eljrir6s alapjan keriil
megk<itdsre jelen szerz6d6s.

2.Szem6d6s t{rrya

M6trai Gy6gyintdzet rdszdre 6lelmiszerek beszerzdse a 8. r6szre.

Az eljrirrlst megindft6 felhiviisban r6szenkdnt meghatirozott mennyis6gtol a szerzodds

fenn6ll6sa alatt legfeljebb - 40 %- os elt6rds lehets6ges.

Szrlllft6 a jelen szerzod€,s alitiristxal tudomdsul veszi, hogy jelen szerzodf,s Megrendel6

r6sz6rdl nem jelent megrendel6si kcitelezettsdget 6s ktitelezettsdgvdllalist a teljes mennyisdg

maraddktalan felhasznrllisilra- a teljes mennyis6g csupiln jelen szerz6d6s hatiiyitt
szabirlyozza. Sz6llft6 a megrendel6sek elmaraddsa miatt a Megrendel6vel szemben semmilyen

krivetel6st nem t6mas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Sz6llit6 a jelen szerz6d6s alapjatkepezo ajanlati felhiviisra adott 2.784.132,- Ft + ttirvdnyes

AFA ,irott v6llalja a jelen szerz6d6s tingyhtkepezo term6k(ek) szerzod6s szerinti szillithsht,

amely 6r a szerzodds teljes idoszakira k<ttdtt, a szerzodes tartama alatt nem virltoztathat6,

kiv6ve a Kbt. 132. $- et.

A megadott 6rnak tartalmaznia kell megrendelohciz t<irtdn6 sz6llit6sig es az tttadirsig felmertilo

valamennyi k<ilts6get, pl. VAM, illet6k, ad6k. Megrendel5nek kiildn sz6llit6si 6s egy6b

kdlts6g nem sz6rnolhat6 fel.

R6sz Megnevez6s Mennyis6g
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I 130 csg glutdnmentes kenydrp6tl6 termdk,9 439 kg
malomipari term6k, tdszta, egy6b cereiilia
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4. Fizet6si m6d

A szerzodlses nett6 drt6k Ft- ban kertilt meg6llapftdsra.

Megrendel5 a havi szrlllit6soknak megfelel<i rendszeress6gti szitmli.z;isi lehet6s6get biztosit. A
Megrendelo a teljesit6s ellen6rt6k6t a Vrlllalkoz6 6ltal havonta kirillitott, a Megrendel6

k6pvisel6je itltal leigazolt szrlmla kezhezvetel6t k<jvet<ien 30 napon belUl a Kbt. 130. $- a, a
ptk.2g2lB. $ (l)- (2) bekezd6se, valamintaz Art.36lA. $ figyelembevdtel6vel egyenlfti ki.

Ha a Megrendefti r|szerol kifogrls mertil fel a benyrijtott szriml6val tisszefiiggdsben, fgy a

Megrendel6 k<iteles a kifogrisoltszbmlffi 10 napon beliil visszajuttatni a Sz6llit6hoz.Ebbenaz
esetben az itutalisi hatrlridSt a korrigiilt szinrla Megrendelo rlltali k€zhemeteldt<il kell

szitmitani.
Kdsedelmes fizet6s eset6n a Megrendelo az elmaradt dij (dijr6szlet) alapjrin szrimitott a Ptk.

301/A. $-a szerinti k6sedelmi kamatot kciteles fizetni a Sz6llit6nak.

Valamennyi szimli.r'a Mrltrai Gy6gyint6zet3233 Miltrahira nev6re 6s cim6re kell kirillftani 6s

a 323 3 Mirtr ahhza cimre benyrij tani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szitmlfura kifizet6s nem teljesithet6, ezekben az esetekben a

Megrendel<i fi zetdsi kdsedelme kizirt.
SzaititO kdtelezetts6get vdllal arra, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a szeruod6s teljesitds6vel

osszefiiggdsben olyan kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (l) bekezd6s k) pontja szerinti

felt6teleknek nem megfelelo tilrsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6

ad6k<iteles j tivedelm6nek cs<ikkent6sdre alkalmasak.

Vdllalkoz6 a szerzodls teljesitdsdnek teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a

Megrendelo szfumiramegismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti tigyletekrSl

a Megrendel<it halad6ktalanul drtesfti.

5. Szitlitrlsi felt6telek 6s hatirid6k

Megrendel o a szitllititst megeloz6 napon I I 6r6ig (munkanapra 6nend6) megktildi szrlllit6nak

a kcivetkez6 id6szakra vonatkoz6 megrendelds6t 6s a k6rt sz6llit6si titemez6st. Sz6llit6 a

megrendel6st ktjteles visszaigazolni.
A fetet meg6llapodnak abban, hogy azriruk lesz6llit6sdra folyamatos sz6llit6s keret6ben keriil

sor a visszirgazottmegrendeldsben meghatirozott titemez6s szerint, k<izvetlentil Megrendelo

Mitrahinai lelephely 6lelmez6si ruktiniba, kivdve a 4. sz6mri tdszt, amely eset6ben

Kdkestetdre is kell szillitani.
A sz6llitand6 riruknak asziilitds napj6t6l sziimitott, minimum 60 napos lejrirati idcivel kell

rendelkeznitik, a term6k jelleg6tol fiigg6en.

Sz6llit6 el6szrlllitasra, illetve a megrendel6stol eltdro szilllitisrakizir6lag a Megrendelo irilsos

hozzilarditsa eset6n j o go sult.

6. Szerzfi d6st biztosf t6 m ell6kkiitelezetts 6gek

K6sedelmi kdtbdr: a szerzodl,st teljesito sziilit6 k<jteles a szrlllit6s i.itemez6se szerinti napi

sz6llitrlsi hataridon trili, a k6sedelemmel 6rintett riruk brutt6 drtdkdnek 2 Yo-6val megegyez6

k6tbdrt fizetni. A szrimitiis alapja: A napi szrillitdsi hataridSn trili 6rrik 14 6thig eltelt sz6ma

szorozva a vonatkoz6 megrendel6sbrutt6 6rtdk6nek 2 Yo-6val-

Meghirisul6si kcitb6r: A sz6llit6si titemez6sben szerepl6 napon le nem sz6llitott 6ruk

szerzodtses brutt6ellen6rt6k 25 o/o-a.

A szilmitris alapja: az adott a napi sz6llit6si mennyis6g brutt6 drt6k6nek 25 %. MeghirisulSsi

kritbdr abban az esetben keriil felszdmit6sra, ha megjel<ilt szrillit6si napon

legk6s6bb 14 6riignem kertil leszitllitdsra.
a megrendelt 6ru



A szallit6 a kcitb6rt ktil<in terhel6 lev61, illetve szirmla ellen6ben fizeti ki.

Amennyiben megrendelonek tartozisa van, jog6ban ell a kdsedelmi 6s meghitisulasi

kritb6rnek megfelel6 osszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsz6mitisa n6lkiil.

7. Csomagolis

Sz6llit6 a lesz6llitand6 erut az 6ru jelleg6nek megfelel6 engeddllyel rendelkez6

sz6llit6eszkozzel es csomagolva, (pl: hritcltt rakteni jiirmri, liter, darab kg, doboz, iiveg, stb.) a

megrendelds m6dj6nak megfelelS csomagoliisban sziilitja le. Amennyiben sztiks6ges

*"gf"1.1,i kezel6sre 6s t6roliisra vonatkoz6 cimk6ket a csomagol6son fel kell tUntetni.

Megrendelo a lesz6llitani k6rt 6ru mennyis6g6t az l. szirmri mell6kletben meghatfirozott

kiszereles szerint tartozlk meghatirozni, Sz6llit6 pedig a visszaigazolt megrendel6s alapjrin

lesz6llitani.
A csomagoliisi megjeldl6sen (Sz6llit6lev6len, vagy szdmlan) az alibbi adatokat kell

szerepeltetni:
Sz6llit6 neve cime,
Megrendel6 neve cime,
Sz6llit6s d6tuma,
A szrillitott iiru megnevezlse,mdrt6kegys6ge, mennyisdge, egys6giira, itra, ira
cisszesen, ds minden olyan jellemz6, amely a szitmlinils feltdtele.

8. Az 6ruk itviltele,tirolisa 6s felhasznilisa

Az iruk Sz6llit6t6l t<irt6no dtvdtele Megrendelo ktitelezetts6ge, amennyiben azt ,,Szallitrlsi
feltdtelek ds hatririd6k" fejezetben meghat6rozott idoben sztilitia. Az ettol elt6r6 id6pontban

szirllitott iirut Megrendel6 nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendel6 ig6nyli azt a

Sz6llit6nak sajrit kriltsdgdn, a,,Szerz6ddst biztosit6 melldkktitelezetts6gek" fejezetben foglalt

felt6telek tudomdsul v6tel6vel ismdtelten le kell szitllitaria.
A mennyis{gi hianyokr6l ds s6riil6sekr6l a Megrendelo jegyzokdnyvet vesz fel, melyet

halad6ktalanul tov6bbit Szrillit6 reszdre. A megrillapitott hirlnyokat ds s6riilt rirut Sz6llit6 a

jegyz6k6nyv kdzhezv6teldtol szirnitott legk<izelebbi sz6llit6si napon, de minimum 3 napon

beliil saj6t krilts6g6re k<iteles visszavenni, illetve rttfunszilllititssal tartozik p6tolnr.

A lesz6llftott drukat a MegrendelS sajrlt kolts6gdre 6s vesz6ly€re az druk term6szet6nek

megfelel6 kcirtilm6nyek kcjz<jtt, a Sz6llit6 eltal kdzdlteknek megfeleloenrakthrozza.

9. Szavatossfg

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszn6lhat6srlgi idotartam alatt- Sz6llit6nak felr6hat6 okb6l-

az fylulk valamelyike tekintetdben meg6llapitrist nyer, hogy a jelen szerz6ddsben, illetve a

Szrlllit6 ajinlatthan rogzitett minos6gi param6tereket nem teljesiti, 6s funkci6j6nak

megfelel6en nem haszndlhat6, Megrendelo 6ltal felvett 6s al6irt jegyz6ktinyv alapjan hib6s

teljesitdsnek minostil, a hib6s teljesitdsi k<jtbdr megfizet6se mellett a Sziilit6 koteles az itrut
sajdt kolts6 g6re, ajegyz6k<inyv kezhezvetel6tol sziimitott 3 napon beltil kicser6lni. A kicser6lt

6ru tekintetdben a felhaszn6lhat6s6gi id6tartam a csere idopontj6t6l rijra kezdSdik.

Az egyes ilrukra vonatkoz6 speciillis felhasznill6si feltdteleket az itrul<hoz melldkelt eloirrisok

tartalmazzirk,

a.

b.
c.

d.



10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Sz6llit6 saj6t k<ilts6gdre biztositja Megrendelo reszere a jelen szerz6dds 1. sz6mri'

mell6klet6bln meghat.lrozott ilruk magyarorsz6gi forgalomba hozataliltoz sztiks6ges hat6stlgi

enged6lyeket.

11. Megrendel6 a Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben foglatt esetekben jogosult, eryben kiiteles

jelen szez6d6st felmondani.

12. Egy6b felt6telek

Jelen szerzrid6s 6s annak melldkletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkezdseinek betartdsa mellett

6s csak a szerzodo felek k<izris megegyezdsdvel, irdsos formiiban m6dosithat6k a Kbt' 132. $-

iinak megfelel6en.
Jelen szerz6dds 6 ivonos 6rvdnyti 6s mindenben megegyezo, magyar nyelvii p6ld6nyban

k6sztilt, melybdl a Megrendelo 4, Szdllit6 2 p6ldanyt kap'

Jelen szerz6d6s L sz. melleklete, amely a sziilitand6 term6kek kdrdt tartalmazza, a szerzod''s

elv6laszthat atlan rcszet kdPezi.

Jelen szerzodls elviilaszthatatlan mell6kleteit kdpezi az eljdrist megindit6 felhfv6s, az

aj anlatt6teli dokumentdci6, valamint a S z6llit 6 ajinlata.

Jelen szerzod6s akkor l6p hatdlyba (felfiiggesztS felt6tel), amennyiben a Sz6llit6 az eljitist
megindit6 felhiv6s IV.3.3) pontj6ban el<iirt felt6telek szerint a dokumentrici6 ellen6rtdk6t a

Megrendelonek megfizeti.

VI. Kapcsolattartis:

A M6trai Gy6gyint6zet reszdr<il a kapcsolattart6:

Tarjfnyin6 Olaj Helga
Eldrhetos6ge:

M6trai Gy6gyintdzet
3233 Mitrahina, Hrsz. 7 | 5 |

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

Immofix Kft Szrillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik lldik6
El6rhetosds e: 30 I 9991 -1 | |
Rendelds: LaczlkZsolt
Telefon: 30/408-6400
Fax 11877-4412
E-mail : immofixkft @gmail.com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerzod6sb6l ered6 jogvitrikat a szerzodo felek megkis6rlik egym6s kdztitt tdrgyalissal

b6k6s fton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beltil nem vezet eredmdnyre, a szerzodb felek a vita elbir6l6sa

cdlj6b6l a Megrendelo sz6khelye szerinti hatdsk<jrrel ds illet6kessdggel rendelkezo bir6s6ghoz

fordulhatnak.

\
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Jelen szerz6d6s magyar nyelven, 6 mindenben megegyezo eredeti p6ldanyban kdsziilt,

amelyb<il megrendel6 4, sz6llit6 2 pdlddnyt kap.

A jelen szerz6d6sben nem vagy nem kimerit<ien szabillyozott k6rddsek tekintet6ben a Kbt.

valamint a Ptk. vonatkoz6 szabilyai az irrinyad6k.

Mdtrahina, 20 I 4. j rinius I 0.

Sr*rr*/
Mitrai Gy6gyint6zet

kdpviseletdben
Nagtnd Ldtk6czki Margit

gazdasdgi igazgat6
Megrendel6

Immofix Kft.
kdpviseletdben
Botlik Ildik6

Szdllftti

IMMOTD( KFT.
1037 Bp., T6borhegy 6r t6.

cl.:01{9-739964
Ad6azdm: t3i2gtgg-2."41


