
Szrillitisi szerz6d6s

Amely ldtrej<itt egyrdszrol Mitrai Gy6ryint6zet (szlkhelye 3233 Mifirahina; ad,6szinna:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszlf PhD. f6igazgat6, mint megrendell - a
tovribbiakb an: M e g r end e 16 -,

miisr6szrol Immofix Kft. (szdkhelye: 1037 Budapest, Tiiborhegyi u. 16.; c6gjegyz1kszitma:
Cg. 01-09-739964; ad6szitma 13528393-2-41) kdpviseletiben Bottik ltdik6, mint sziillito- a
tov6bbiakban: sz6llit6, Megrendel6 6s a Szrillit6 egytittesen a tovribbiakban: Felek -
k<jzdtt alulirott helyen ds napon az alilbbi feltdtelekkel:

l. A szerz6d6s h{ttere 6s el6zm6nyei

Megrendel<i a Kbt. Mrisodik R6sze szerinti kozbeszerzdsi eljrlnis lefolytat6sdra ds szerz6d6s
megkrit6sdre j ogosult.
Megrendel6, mint Aj6nlatk6ro ,,Mdg1t- tilelmiszerek beszerzdse- 2014" tirgyirdszajdnlattdteli
lehet6s6get biztosft6 kozbeszerzdsi elj6r6st folytatott le. A kcizbeszerz1si eljrir:ls alapjrln kertil
megkrit6sre jelen szerz6d6s.

2. Szeru6d.6s tirgya

Mritrai Gy6gyintdzet r6szdre 6lelmiszerek beszerzdse a 9. r6szre.
Az eljarrist megindft6 felhiviisban rdszenkdnt meghatiirozott mennyis6gtril a szerzodes
fennrillisa alatt legfeljebb - 40 %- os eltdr6s lehets6ges.
Szrillit6 a jelen szerzodds alfiirisixal tudomiisul veszi, hogy jelen szerzldls Megrendelo
rlszfrol nem jelent megrendeldsi krjtelezetts6get 6s kritelezetts6gvdllal6st a teljes mennyis6g
marad6ktalan felhasznilliisrira- a teljes mennyis6g csupiin jelen szerz6d6s hatdlydt
szabiiyozza. Szrillit6 a megrendeldsek elmarad6sa miaft a Megrendll<ivel szemben semmilyen
kcivetel6st nem tiimas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Szrillit6 a jelen szerz6d6s alapjifi k6pez6 ajinlati felhiv6sra adott 1.433.450,- Ft + tcirv6nyes
AFA riron v6llalja a jelen szerzodes tirgyirtkepezo term6k(ek) szerzodes szerinti szilllititsitt,
amely 6r a szerzodds teljes id<iszakrlra k<it<itt, a szerzodds tartama alatt nem viltoztathat6,
kivdve a Kbt. 132. $- et.

A megadott 6rnak tartalmaznia kell megrendel6hriz trirt6n6 szdllit6sig es az irtaditsig felmeri.il6
valamennyi kriltsdget, pl. VAM, illet6k, ad6k. Megrendel6nek ktil<in sz6llit6si 6s egy6b

k<iltsdg nem szilmolhat6 fel.
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R6sz Megnevez6s Mennyis6g
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Cukor ds egydb
6desipari
termdkek

14 500 db 6desipari term6k, 720 dz cukorp6tl6 kdsz(tm6ny, 300
liter 6desit<iszer,3 335 kg cukor 6s egy6b cukorkdszitm6ny
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4. Fizet6si mt6d

A szerzoddses nett6 drtdk Ft- ban kenilt megrillapitilsra.
Megrendelti a havi szrillitrlsoknak megfelel<i rendszeressdgri szfuml1zisilehetrisdget biztosit. A
Megrendel6 a teljesitds ellendrt6kdt a V6llalkoz6 6ltal havonta kirlllftott, a Megrendel!
kdpviseltije iitalleigazolt sziimla kdzhezvltel6t kcjvettien 30 napon beltil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk.292lB $ (1)- (2) bekezd6se, valamint az Art. 361A. g figyelembevdteldvel egyenliti ki.
Ha a Megrendelo ftszdrll kifog6s meriil fel a benyrijtott szrimliival <isszeftigg6rb"n, rigy a
Megrendel<l kciteles a kifogrisolt szimlit l0 napon beliil visszajuttatni a Szrlllit6h oz. Ebbin az
esetben az 6ttutal6si hatriridot a korrig6lt szirmla Megrendel6 iitali kdzhezveteldt<il kell
szitmitari.
Kdsedelmes fizet6s esetdn a Megrendel6 az elmaradt dij (dijr6szlet) alapjrln sziimitott a ptk.
30llA. $-a szerinti kdsedelmi kamatot kciteles fizetni a Szrillft6nak.
Valamennyi szdmlilt a Mritrai Gy6gyintezet3233 Mdtrahfuzanevdre 6s cimdre kell kirillitani ds
a 3233 MirtrahiLza cimre benyrij tani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szdmlfua kifizet6s nem teljesitheto, ezekben az esetekben a
Megrendeki fi zet6si k6sedelme kizirt.
Sz6llit6 kcitelezetts6get vrillal arra, hogy nem fizet, illetve szrlmol el a szerziidds teljesit6sdvel
<isszefiigg6sben olyan ktiltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s fr) ponda szerinti
feltdteleknek nem megfelelo tiirsasiig tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a szSllito
ad6kciteles jdvedelmdnek cs<ikkentdsdre alkalmasak.
Vrillalkoz6 a szerzldes teljesftds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendelo szitmira megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezdds szerinti i.igyletekr6l
a Megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.

5. Szrillitrisi felt6telek 6s hatirid6k

Megrendelo a sziilititst megeloz6 napon 11 6rriig (munkanapra drtendri) megkrildi sz6llit6nak
a k<jvetkez<i id6szakra vonatkoz6 megrendelds6t 6s a k6n szrlllitrisi iitemezdst. Szirllit| a
megrendeldst kdteles visszaigazolni.
A felek megiillapodnak abban, hogy az 6ruk lesz6llitdsrira folyamatos szilllitits keretdben kertil
sor a visszaigazolt megrendel6sben meghatirozott titemez6s szerint, kozvetleniil Megrendelo
Mhtrahilzai Telephely dlelmezdsi raktiLrilba, kiv6ve a 4. szirm:f reszt, amely esetdben
Kdkestet<ire is kell szrillitani.
A sz6llitand6 6ruknak a szilllitits napjrlt6l szitmitott, minimum 60 napos lejrirati idrivel kell
rendelkeznitik, a termdk jelleg6t6l fiiggoen.
Sz6llit6 eloszrlllitdsra, illetve a megrendel6st6l elt6rri szillitdsrakizitr6lag a Megrendeki iriisos
hozzil irulitsa eset6n j o go sul t.

6. Szerzfi d6st bizto sit6 m ell6kkiitelezetts6gek

K6sedelmi ktltb6r: a szerzodest teljesit6 szillit6 k<iteles a szfllitits iitemezdse szerinti napi
sziilitilsi hatrlridon trili, a kdsedelemmel 6rintett 6ruk brutt6 drtdkdnek 2 Yo-i-val megegyezo
kdtbdrt frzetni. A sziimitds alapja: A napi sz6llitdsi hat6ridSn trili 6rrik 14 oritig eltelt sz6ma
szorozva a vonatkoz6 megrendel6sbrutt6 6rt6k6nek 2 o/o-fnal.

Meghirisulisi k<itb6r: A szrillitrisi iitemezdsben szereplci napon le nem szdllitott riruk
szerzrid6ses brutt6ellendrt6k 25 Yo-a.

A szitmitits alapja: az adott a napi szillititsi mennyis6g brutt6 6rtdk6nek 25 %. Meghiirsukisi
kritbdr abban az esetben kertil felszdmitdsra, ha megjekilt szrillit6si napon a megrendelt iiru
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legk6sobb 14 6rhignem kertil lesziilithsra.



A sz6llit6 a kcitbdrt ktil<in terhel6 lev6l, illetve szitmlaellendben fizeti ki.
Amennyiben megrendel<inek tartozhsa van, jogilban ill a k6sedelmi 6s meghirisul6si
k<itbdmek megfelelo <isszeget visszatartani k6sedelmi kamat felszdmitilsa ndlktil.

7. Csomagolis

Szdllit6 a leszrlllitand6 ilrut az 6ru jellegdnek megfelel6 enged6llyel rendelkez6
szillit6eszkozzel6s csomagolva, (pl: hrit<itt rakteni jdrmri, liter, darab kg, doboz, i.iveg, stb.) a
megrendelds m6dj6nak megfelel<l csomagol6sban szilllitja le. Amennyiben rrtik.6g.,
megfelel6 kezeldsre 6s tiirol6sra vonatkoz6 cimkdket a csomagol6son fel kellirintetni.
Megrendelo a leszilllitani k6rt 6ru mennyisdgdt
kiszerel6s szerint tartozik meghatir ozni, Sz6llit6
leszrlllitani.
A csomagoliisi megjelcil6sen (Szrillit6lev6len,
szerepeltetni:

Sz6llit6 neve cime,
Megrendel6 neve cime,
Szdllitris diituma,
A szrillitott 6ru megnevezdse, mdrt6kegysdge, mennyis6ge, egys6gara, 6ra, ira
cisszesen, ds minden olyan jellemzo, amely a szitmllzits felt6tele.

8. Az rlruk ritv6tele. tirol:lsa 6s felhaszni.Jrisa

Az 6ruk Szrillit6t6l tcirt6n<i iitv6tele Megrendelci kcitelezettsdge, amennyiben azt ,,Szillititsi
feltdtelek 6s hat6ridok" fejezetben meghatiirozott id6ben szdilitja. Az ettol elt6r6 idopontban
sziilitott 6rut Megrendelo nem tudja iitvenni, amennyiben Megrendell iglnyli azt a
Szrillit6nak saj6t kcilts6g€n, a,,Szerzod6st biztosit6 mell6kkcitelezetts6gek" fejezetben foglalt
feltdtelek tudomiisul vdteldvel ism6telten le kell szilllitania,
A mennyis6gi hirlnyokr6l ds sdrtildsekr6l a Megrendelo jegyzokrinyvet vesz fel, melyet
haladdktalanul tovrlbbit Szrillit6 r€szdre. A megrillapitott hi6nyokat 6s sdriilt rirut Sz6llit6 a
jegyz6kcinyv kezhezveteldt5l szitmitott legkcizelebbi szrlllitrlsi napon, de minimum 3 napon
beltl sajrit kclltsdg6re kctteles visszavenni, illetve fiinsziilitirssal tartozik p6tolni.
A lesz6llitott ilrukat a Megrendelci sajdt kriltsdg6re 6s vesz6lyere az iiruk term6szet6nek
megfelel6 kdriilmdnyek kriz<itt, aSzillit6 iitalkozllteknek megfelekiennktdrozza.

9. Szavatoss{g

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszn6lhat6s6gi idotartam alatt- Sz6llit6nak felr6hat6 okb6l-
az imtk valamelyike tekintetdben meg6llapititst nyer, hogy a jelen szerz6d6sben, illetve a
Sziilit6 ajinlatitban rogzitett min6s6gi paramdtereket nem teljesiti, 6s funkci6janak
megfeleltien nem hasznilhat6, Megrendelo dltal felvett ds al6irt jegyz6konyv alapjan hibds
teljesit6snek min6siil, a hib6s teljesitdsi kcitbdr megfizet6se mellett a Szrillit6 kciteles az itrut
saj6t ktiltsdg6re, ajegyzokcinyv kezhezvetel6tol szitmitott 3 napon beliil kicser6lni. A kicser6lt
6ru tekintetdben a felhasznrilhat6sdgi idotartam a csere idrlpontjrlt6l rijra kezd6dik.
Az egyes 6rukra vonatkoz6 speci6lis felhasznillirsi felt6teleket az itrul<hoz mell6kelt el<iir6sok
tartalmazzik.
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10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Szrillft6 sajdt ktilts6g6re biztosida Megrendelo rdsz€re a jelen szerzodds l. sziimri.
melldklet6ben meghatiirozott iiruk magyarorszrigi forgalombahozatalihoz sztiks6ges hat6srigi
engeddlyeket.

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

12.Egy6b felt6telek

Jelen szerz<idds 6s annak mell6kletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6seinek betart6sa mellett
6s csak a szerzodl felek k<izris megegyezls6vel, ir6sos form6ban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-
rinak megfelelclen.
Jelen szerz6dds 6 iLzonos drvdnyti 6s mindenben megegyezi|, magyar nyelvii p6ldrinyban
kdsztilt, melyb6l a Megrendelo 4,Sziillit6 2 plldanytkap.
Jelen szen<idds L sz. melldklete, amely a sziilitand6 termdkek kdr6t tartal mazza, a szerzodes
elvillaszthat atlan rlszet k6pezi .

Jelen szerzod6s elvrllasahatatlan melldkleteit kdpezi az eljirdst megindit6 felhiviis, az
aj 6nlatt6teli dokumentdci 6, valamint a S zdll f t6 aj inlata.
Jelen szerzcid6s akkor l6p hatrilyba (felfliggeszt6 felt6tel), amennyiben a Szrillit6 az eljir1st
megindit6 felhfv6s IV.3.3) pontjrlban el6irt feltdtelek szerint a dokumentiici6 ellendrt6k6t a
Megrendel6nek megfi zeti.

VI. Kapcsolattartris:

A Mritrai Gy6gyint6zet r6szdrril a kapcsolattart6:
Tarjrinyin6 Olaj Helga
Eldrhetos6ge:

Mifirai Gy6gyint6zet
3233 Mhtr ahina. Hrsz. 7 | 5 1

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

Immofix Kft Sz:illft6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
El6rhetris6g e: 30 I 9997 -I | 1

Rendelds: LaczlkZsolt
Telefon: 30/408-6400
Fax:11877-4412
E-mail : immofi xkft@gmail. com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerzodlsbtil ered6 jogvit6kat a szerzodo felek megkis6rlik egym6s kdz<itt t6rgyaliissal
bdk6s riton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beltil nem vezet eredmdnyre, a szerz6d6 felek a vita elbirrilisa
c6ljrib6l a Megrendel6 szdkhelye szerinti hatriskcirrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6ghoz
fordulhatnak.



Jelen szerz6d6s magyar nyelven, 6 mindenben megegyezo eredeti pdldrinyban kdsziilt,
amelybol megrendelo 4, sz6llit6 2 plldanytkap.
A jelen szerz6ddsben nem vagy nem kimerit5en szabitlyozott kdrd6sek tekintet6ben a Kbt.
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabSlvai azkinvadok.

Mirtrahina, 201 4. jrinius I 0.
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Mdtrai Gy6gyint6zet

kdpviseletdben
Nag,,nd Ldtk6czki Margit

gazdasdgi igazgat6
Megrende16

Immofix Kft.
kdpviseletelben
Botlik Ildik6

Szdllftti

TMMOFD( KFT.
1037 Bp., Tdtorhcgy 6t 16.

Cg.:01-09-739984
Ad6s#m: 13528393-24l
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