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Szillftrisi szerz6d6s

Amely ldtrejcitt egyrdszr6l Mrltrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 Mittrahhza; ad6szinna:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl1 PhD. fSigazgatL, mint megrendel6 - a
tovribbiakb an: M e g re nd e 16 -,

m6sr6szr<il Immofix Kft. (sz6khelye: 1037 Budapest, Triborhegyi u. 16.; cdgjegyz6kszirna:
Cg. 0l-09-739964; ad6sziima: 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldiko, mint sz6llit6- a
tovrlbbiakban: szdllft6, Megrendel<i ds a Szillit6 egytittesen a tovrlbbiakban: Felek -
krizcitt alulirott helyen 6s napon az alihbi felt6telekkel:

l. A szerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

Megrendel<i a Kbt. M6sodik Rdsze szerinti kozbeszerz6si eljrlrrls lefolyatdsrira 6s szerz6dds
megkcit6s6re j ogosult.
Megrendelo, mint Ajrinlatkdr<i ,, Mdgy- dlelmiszerek beszerzdse- 20I4 " tfurgyi rdszajiinlattdteli
lehetosdget biztosit6 kozbeszerzdsi eljrlrdst folytatott le. A k<jzbeszerzlsi elj6rrls alapjrin kertil
megkrit6sre jelen szerz<idds.

2. Szerz6il6s tr[rgya

Miitrai GySgyintlzet r6sz6re 6lelmiszerek beszerzdse a I l. rdszre.
Az eljrirrist megindit6 felhivrlsban r6szenkdnt meghatirozott mennyis6gt6l a szerz6dds
fennrlllisa alatt legfeljebb - 40 %- os eltdrds lehets6ges.
Szrillit6 a jelen szerzildes alilirishval tudom6sul veszi, hogy jelen szerzodes Megrendel<i
rdszdrSl nem jelent megrendeldsi kcitelezettsdget 6s k<itelezetts6gvrillal6st a teljes mennyisdg
maraddktalan felhasznililsitra- a teljes mennyisdg csupiln jelen szerzodds hatiiyfut
szabilyozza. Sz6llit6 a megrendel6sek elmaradiisa miatt a Megrendekivel szemben semmilyen
kcivetel6st nem tdmas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Szillft6 a jelen szerzodes alapjittkepezo ajrinlati felhiviisra adott 3.559.080,- Ft + tdrvdnyes
Ap'A aron v6llalja a jelen szerz<id6s tirgyitt kdpezci termdk(ek) szerzodls szerinti szitllititsitt,
amely 6r a szerzod6s teljes idoszakhra kdtdtt, a szerzodds tartama alatt nem viiltoztathat6,
kiv6ve a Kbt. 132. $- tlt.
A megadott Amak tartalmaznia kell megrendelohciz trirt6nri sz6llit6sig es az fitadirsig felmeri.il6

valamennyi kdlts6get, pl. VAM, illet6k, ad6k. Megrendelonek kiil<jn szrillitrlsi 6s egy6b

k<ilts6g nem sz6molhat6 fel.
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4. Fizet6si mr6d

A szerzijdlses nett6 6rtdk Ft- ban keriilt megiillapitdsra.
Megrendelcj a havi sz6llitrisoknak megfelel6 rendszeressdgri szitmlilzisi lehet6s6get biztosit. A
Megrendelo a teljesit6s ellen6rtdkdt a V6llalkoz6 iiltal havonta kirillitott, a Megrendelo
kdpviseldje iitalleigazoltszitmlakezhezvdtel6t k<jvet<ien 30 napon beli.il a Kbt. 130. $- a, a
Ptk.292lB. $ (1)- (2) bekezddse, valamint az Art. 361A. g figyelembevdtel6vel egyenliti ki.
Ha a Megrendel6 rdsz1ri\l kifog6s menil fel a benyrijtott sz6mlival risszeftiggdrb.n, ttgy a
Megrendel<l kciteles a kifogrlsolt szirrilit 10 napon beltil visszajuttatni a Szrillit6h oz. Ebben az
esetben az ittrfialisi hataridot a konigrilt szirnla Megrendel i5 iltali kezhezv€tel6t6l kell
szdmitani.
Kdsedelmes fizetds esetdn a Megrendelo az elmaradt dij (dijrdszlet) alapjrin szrimitott a ptk.
301/4. $-a szerinti k6sedelmi kamatot kciteles fizetni a szrillit6nak.
Valamennyi szimlirt aMittrai Gy6gyintezet3233 MifirahiLzanevdre ds cim6re kell kirillitani 6s
a 3233 Mittrahina cimre benyrij tani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szirrilira kifizetds nem teljesfthet6, ezekben az esetekben a
Megrendel<j fi zetdsi kdsedelme kizart.
Sz6llit6 kdtelezettsdget vrillal arra, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a szerziSdds teljesft6s6vel
cisszefiiggdsben olyan kriltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponda szerinti
felt6teleknek nem megfelel<l tiirsasilg tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a Sz1llito
ad6kclteles j rivedelm6nek cscikkent6sdre alkalmasak.
Yiilalkoz6 a szeruSdds teljesft6sdnek teljes idcitartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a
Megrendeli5 szfimina megismerhetrlvd teszi ds a Kbt. 125. g (5) bekezd6s szerinti tigyletekr<il
a Megrendel5t halad6ktalanul 6rtesiti.

5. Szrillftrisi felt6telek 6s hatirid6k

Megrendelil a szitllitirst megel6zri napon 11 6r6ig (munkanapra 6rtendo) megkiildi sz6llit6nak
a kdvetkezo idSszakra vonatkoz6 megrendeldsdt 6s a kdrt szallithsi titemez6st. Szitllit6 a
megrendeldst kciteles visszaigazolni.
A felek megrillapodnak abban, hogy az riruk lesz6llitilsitrafolyamatos szirllitds keret6ben keriil
sor a visszaigazolt megrendeldsben meghatirozott titemez6s szerint, krizvetleniil Megrendel<i
Mifirahizai Telephely dlelmezdsi raktirirba, kiv6ve a 4. sz6mu rdszt, amely esetdben
K6kestet<1re is kell sziilitani.
A sz6llitand6 6ruknak a sziilitits napjrlt6l szdmitott, minimum 60 napos lejrirati id6vel kell
rendelkezniiik, a termdk jelleg6tdl fiigg6en.
Szdllit6 el6sz6llit6sra, illetve a megrendel6st6l elt6ro szfilitisrakizir6lag a MegrendelS ir6sos
hozzij {ruJirsa esetdn j o go sult.

6. Szerzfi d,6st biztositri m ell6kkiitelez etts 6 gek

Kdsedelmi ktitbdr: a szerziSddst teljesito szrillft6 kciteles a sziilitirs titemez6se szerinti napi
szfillititsi hat6rid6n trili, a kdsedelemmel 6rintett 6ruk brutt6 6rtdkdnek 2 Yo-6val megegyezo
kdtb6rt frzetni. A sziimitiis alapja: A napi sz6llit6si hatririd6n trili 6rak 14 6rdig eltelt sziima
szorozva a vonatkoz6 megrendel6sbrutt6 drtdkdnek 2 o/o-ixal.

Meghirisulisi kotb6r: A szitllitirsi titemezdsben szerepl<i napon le nem szrillitott riruk
szerzoddses brutt6ellendrtdk 25 o/o-a.

A szilmitris alapja: az adott a napi sz6llit6si mennyisdg brutt6 6rtdk6nek 25 %. Meghirisulisi
kdtb6r abban az esetben kertil felszrimitiisra. ha megjeldlt szrillit6si napon a megrendelt riru
legk6sobb 14 6riignem keriil leszitllitisra. t.
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A sziilit6 a kdtbdrt ktilcin terhel6 lev6l, illetve szfumla ellendben fizeti ki.
Amennyiben megrendeltinek tartozdsa van, jog6ban 6ll a kdsedelmi 6s meghifsul6si
kritbdrnek megfelelo <isszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsziimit6sa n6lktil.

7. Csomagokis

Sziilit6 a lesz6llitand6 fuut az arx jelleg6nek megfelekl engeddllyel rendelkez<l
sziilitoeszkozzel6s csomagolva, (pl: htitritt rakteni j6rmri, liter, darab kg, doboz, tiveg, stb.) a
megrendel6s m6djrinak megfeleltl csomagoldsban szilllitja le. Amennyiben szriks6ges
megfelelS kezeldsre 6s tiirolilsra vonatkoz6 cfmkdket a csomagoliison fel kell ttintetni.
Megrendelo a leszitllftani k6rt 6ru mennyis6gdt az 1. szirmti mell6kletben meghat1rozott
kiszerelds szerint tartozlk meghatinozni, Szrillit6 pedig a visszaigazolt megrendelds alapjrin
leszillitani.
A csomagoliisi megjel<il6sen (Sz6llit6lev6len, vagy szrimkln) az al6bbi adatokat kell
szerepeltetni:

Szillit6 neve cfme,
Megrendelo neve cime,
Szrillitrls d6tuma,
A sz6llitott iiru megnevez6se, mdrt6kegysdge, mennyisdge, egys6giira, ira, fua
cisszesen, 6s minden olyan jellemzo, amely aszimlinirs felt6tele.

8. Az {ruk ritv6tele, t{rol{sa 6s felhasznilisa

Az aruk Szrlllit6t6l tdrtdn6 iltvdtele Megrendel6 kcitelezetts6ge, amennyiben azt ,,Sz6llitrisi
felt6telek 6s hatriridok" fejezetben meghatiirozott idciben szilllitja. Az ettol eltdro idopontban
szillitott 6rut Megrendelci nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendelo ig6nyli azt a
Szrlllft6nak sajrit kcilts6gdn, a ,,Szerz<lddst biztosit6 melldkkcitelezetts6gek" fejezetben foglalt
feltdtelek tudom6sul vdtel6vel ismdtelten le kell sziilitania.
A mennyis6gi hirinyokr6l 6s s6rtildsekrol a MegrendelS jegyzokcinyvet vesz fel, melyet
haladdktalanul tovrlbbit Szallit6 rdszdre. A meg6llapitott hirlnyokat 6s sdriilt irut Szallitd a
jegyzcikcinyv kezhezvdteldtol szitmitott legk<izelebbi szrillitdsi napon, de minimum 3 napon
beltil sajrit kdlts6g6re kciteles visszavenni, illetve utinszillititssal tartozik p6tolni.
A lesz6llitott irukat a Megrendelo sajrit kriltsdg6re 6s vesz6ly6,re az iiruk termdszet6nek
megfelelo kcirulm6nyek kcizritt, aSzilllitS dltal kciz<jlteknek megfelel<iennktdrozza.

9. Szavatossrig

Amennyiben a fentiek szerinti felhasznrilhat6srlgi id6tartam alatt- Sztilit6nak felr6hat6 okb6l-
az i;rluk valamelyike tekintet6ben meg6llapitrlst nyer, hogy a jelen szerzoddsben, illetve a
Sz6llit6 ajinlatitban rogzitett minds6gi paramdtereket nem teljesiti, 6s funkci6jrlnak
megfelelSen nem haszn6lhat6, Megrendelo 6ltal felvett es alfuirtjegyz6krinyv alapjrln hib6s
teljesit6snek mincistl, a hibris teljesitdsi k<jtber megfizet6se mellett a SzSllit6 koteles az irut
sajrit kdlts6g€re, ajegyz<ikcinyv kezhezveteldt6l sziimitott 3 napon beliil kicser6lni. A kicserdlt
riru tekintetdben a felhaszndlhat6sigi id6tartam a csere id6pontjrit6l rijra kezd6dik.
Az egyes arukra vonatkoz6 speci6lis felhaszni,litsi feltdteleket az trul<hoz mell6kelt el6ir6sok
tartalmazzik.

a.

b.

c.

d.
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l0.Import 6s egy6b enged6lyek, adtik, illet6kek

Szrillit6 sajrit k<ilts6g6re biztositja Megrendelo reszdre a jelen szerz6d6s 1. sziimri.
mell6klet6ben meghatiirozott iiruk magyarorsziigi forgalombahozatakihoz sziiksdges hat6s6gi
engeddlyeket.

11. Megrendel6 a Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben foglalt esetekben jogosult, egyben kiiteles
jelen szerzdd6st felmondani.

12.Egy6b felt6telek

Jelen szerz<idds ds annak melldkletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkezdseinek betartrisa mellett
6s csak a szerzodl felek kcjzds megegyezls6vel, irdsos form6ban m6dosfthat6k a Kbt. 132. $-
ilnak megfelekien.
Jelen szerz6d6s 6 Monos drv6nyri 6s mindenben megegyez(5, magyar nyelvii pdldrlnyban
kdsziilt, melyb6l a Megrendel6 4, Sz6llit6 2 p€ldinytkap.
Jelen szerz<id6s l. sz. melldklete, amely a sz6llitand6 termdkek krir6t tartalmazza, a szerzbdes
elvillaszthat atlart rdszdt kdpezi .

Jelen szerzod6s elvrilaszthatatlan melldkleteit kdpezi az eljarfust megindit6 felhivds, az
aj rlnlatt6tel i dokument6c i 6, val amint a Sz6lli t6 aj inlata.
Jelen szerz6d6s akkor l6p hatrilyba (felfi.iggeszto felt6tel), amennyiben a Sz6llit6 az eljirfust
megindit6 felhivrls IV.3.3) pontjrlban el6frt feltdtelek szerint a dokumentdci6 ellendrtdkdt a
Megrendel6nek megfi zeti.

VI. Kapcsolattartds:

A Mrltrai Gy6gyint6zet r6sz6r6l a kapcsolattart6:
Tarjrinyin6 Olaj Helga
El6rhetosdge:

Mritrai Gyogyintezet
3233 Mifir ahina, Hrsz. 7 1 5 |

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

Immofix Kft Szrillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
El6rhetos6g e: 30 /9997 -l | |
Rendel6s: LaczlkZsolt
Telefon: 301408-6400
Fax:11877-4412
E-mail : immof-rxkfl@ gmail. com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerzoddsb<il eredri jogvitrikat a szerzldo felek megkis6rlik egymris kcizrjtt trirgyal6ssal
b6k6s fton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beltil nem vezet eredm6nyre, a szerzodo felek a vita elbirdldsa
c6lj6b6l a Megrendel<i sz6khelye szerinti hat6sk<jnel 6s illet6kessdggel rendelkez6 bir6s6ghoz
fordulhatnak.
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Jelen szerztidds magyar nyelven, 6 mindenben megegyezo eredeti p6ldrinyban kdsztilt,
amelybol megrendelo 4, szillit6 2 pdldrinyt kap.
A jelen szerzoddsben nem vagy nem kimeritSen szabilyozott kdrddsek tekintet6ben a Kbt.
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabiiyai az irrinvad6k.

Mfitrahina, 20I 4. jrinius 1 0.

Mdtrai Gy6gyint6zet
kdpviseletdben

Nag,,nd Ldtk6czki Margit
gazdasdgi igazgat6

Megrendel6

;ffiffi:
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kdpviseletdben
Botlik Ildik6

Szdllitd


