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Szillitr[si szerz6d6s

Amely l6trej6tt egyrdszrol Mitrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 M trahiLza; ad6szitna:

l530gsz4-2-to) iipurteletdben Dr. Urbdn Ldszl| PhD. fdigazgatf, mint megrendelS - a

tov6bbiakb an Megrendelf -,

m6sr6szr6l Immofix Kft. (sz6khelye: 1037 Budapest, T6borhegyi u' 16.; c6gjegyz6kszitrn:

Cg. 01-09-739964; ad6szdrna: 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldik6, mint sz6llito- a

tovribbiakb an: sz1llito. Megrendel6 6s a Sze[it6 egytittesen a tov6bbiakban: Felek -

kdzott alulirott helyen 6s napon az alilbbi feltdtelekkel:

l. A szerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

Megrendelo a Kbt. M6sodik R6sze szerinti kozbeszerzdsi eljarris lefolytatdsrlra 6s szerz6dds

megk<it6s6re j ogosult.
MJgrendel6, mint Ajrlnlatk6r o ,, Mdgt- dlelmiszerek beszerzdse- 2014" tingyts r6szajanlattdteli

lehJ6s6get biztosit6 klzbeszerzesi eljar6st folytatott le. A k<izbeszerzdsi eljaris alapjrln keriil

megkdtdsre jelen szerz6d6s.

2. Szerz6d6s tfrgYa

M6trai Gy6gyint6zet r6sz6re {lelmiszerek beszerzdse a 10. rdszre.

Az eljir1st--megindit6 felhivrisban r6szenkdnt meghatinozott mennyis6gtSl a szerzod's

fenn6ll6sa alatt legfeljebb - 40 %- os elt6r6s lehetsdges.

Szrlllit6 a jelen izeizodls alilirt.silal tudomdsul veszi, hogy jelen szerzodes Megrendelo

r1szerol nem jelent megrendeldsi kdtelezetts6get 6s kcitelezettsdgvdllaldst a teljes mennyis6g

maraddktalan felhaszniil6siira- a teljes mennyisdg csupdn jelen szerzSd6s hatillyit

szabilyozza. Szii1it6 a megrendel6sek elmarad6sa miatt a Megrendel6vel szemben semmilyen

kdveteld st nem tiimas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Sz6llit6 a jelen szerzodds alapjatkepezo ajanlati felhivilsra adott 1.339.263,- Ft + tdrvdnyes

AFA aron v6llalja a jelen szerzodl,s targyitt k6pezo term6k(ek) szerz6d6s szerinti sziilithsflt,

amely 6r a szerzodds teljes idoszakina k6tdtt, a szerz6des tartama alatt nem viltoztathato,

kivdve a Kbt. 132. $- et.

A megadott 6rnak tartalmaznia kell megrendel6hciz t<jrt6n6 sziilititsig es az ittadhsig felmertil6

valaminnyi k<ilts6get, pl. VAM, illet6k, ad6k. Megrendelcinek kiiltin sz6llit6si 6s egydb

kcilts6g nem sz6molhat6 fel.
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4. Fizet6si m6d

A szenoddses nett6 6rt6k Ft- ban kertilt megfllapit6sra'

Megrendelo a havi sz6llit6soknak megfelelo rendszeressdgri szimlinisi lehetSs6get biztosit. A

Melrendel6 a teljesit6s ellendrtdk6t a v6llalkoz6 6ltal havonta ki6llitott, a Megrendel6

k6pi,iseloje altal leigazolt sziimla kezhezvlteldt k<ivetoen 30 napon beliil a Kbt. 130. $- a, a

pti. ZgZtb. $ (l)- ejbekezddse, valamint az Art. 361A. $ figyelembev6teldvel egyenliti ki.

Ha a Megrendelo reszerol kifog6s mertil fel a benyrijtott sziimliival <isszefiigg6sben, l6gy a

Megrende-16 k<iteles a kifog6sol { szfurrtli* 10 napon beliil visszajuttatni a Sz6llit6hoz. Ebben az

"r"6"n 
az t$utalisi hataridOt a korrig6lt szitmla Megrendel6 6ltali k1zhezv1tel6t6l kell

sz6mitani.
Kdsedelmes fizet6s eset6n a Megrendelo az elmaradt dij (dijr6szlet) alapjan szrlmitott a Ptk.

301/A. $-a szerinti k6sedelmi kamatot k<iteles fizetni a Sz6llit6nak.

Valamenny i sz1mlit a M6trai Gy6gyint6z et 3233 Mittrahdza nev6re 6s cim6re kell kirlllitani 6s

a 323 3 Mdtr ahina cimre benyrij tani.

Nem a fenti helyen benytijioit szhmlira kifizet6s nem teljesithet5, ezekben az esetekben a

Megrendel6 fi zetdsi kdsedelme krzhrt.

Sz6llit6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesitds6vel

risszefiiggesben olyL ktiltsegeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s ft) pontja szerinti

felt6teleknek nem megfelel6 tiirsasiig tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a Sz6llit6

ad6kciteles jdvedelmdnek cscikkent6s6re alkalmasak.

V6llalkoz6 a szerzodes teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet't a

Megrendel o szinrt1ramegisrnerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l

a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

5. Szrillitrisi felt6telek 6s hatiriddk

Megrendel o a sziilitirst megel6z6 napon 1l 6rriig (munkanapra 6rtendo) megkiildi sz6llit6nak

a k6vetkezo idoszakra vonatkoz6 megrendeldsdt 6s a k6rt sziilititsi iitemezdst. Szdllit6 a

megrendel6st kdteles visszaigazolni.
e fetet megrlllapodnak abban, hogy azriruk leszrillithsfrafolyamatos sz6llitris keret6ben keriil

sor a vissziigaiolt megrendel6sben meghatirozott iitemez6s szerint, kcizvetlentil Megrendelo

Mitrahinar Telephely 6lelmezdsi raktiniba. kivdve a 4. szitmu tlszt, amely eset6ben

KdkestetSre is kell szillitani.
A sz6llitand6 aruknak a sziilitirs napj6t6l szitmitott, minimum 60 napos lejrirati id6vel kell

rendelkezniiik, a term6k j elleg6t6l fiiggoen.

Sz6llit6 elosz6llit6sra, illetve a megrendel6st6l elt6r6 szillitisrakizar6lag a Megrendel6 friisos

hozzitj i.nulitsa e set6n j o go sult.

6. Szerzfi d6st biztosit6 m ell6kkiitelezetts 6 gek

K6sedelmi kOtbdr: a szerzodest teljesit6 szallit6 kriteles a sz6llitiis iitemezdse szerinti napi

szrlllitrisi hat6rid6n trili, a k6sedelemmel drintett 6ruk brutt6 6rt6kdnek 2 oh-ixal megegyezo

k6tbdrt fizetni. A sz6mitds alapja: A napi szrlllit6si hatrlridon trili 6rak 14 6tiig eltelt sz6ma

szor ozv a a vonatkoz6 me grendel 6sbrutt6 6rtdk6nek 2 %o- in al -

Meghirisuldsi kritb6r: A sz6llit6si iitemez6sben szerepl6 napon le nem sz6llitott riruk

szerzodlses brutt6ellendrtdk 25 %o-a.

A sz6mitiis alapja: az adott a napi sz6llit6si mennyis6g brutt6 6rt6kdnek 25 %. Meghirisuldsi

k<jtbdr abban az esetben kertil felszdmitisra, ha megieltilt sz6llit6si

legk6sobb | 4 6riig nem kertil lesziillitiisra.
napon a megrendelt riru
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A sz6llit6 a kritbdrt kiilcin terhelo lev6l, illetve sz6mla ellendben fizeti ki.

Amennyiben megrendelonek tartozhsa van, jog6ban 6ll a kdsedelmi 6s meghifsul6si

k<itb6rnek megfelel6 <isszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsziimit6sa n6lkiil.

7. Csomagolis

Szrillit6 a lesz6llitand6 6rut az dru jelleg6nek megfelel6 enged6llyel rendelkezo

sz6llit6eszk ozzel €s csomagolva, (pl: hritdtt rakteni jArmti, liter, darab kg, doboz, tiveg, stb.) a

megrendel6s m6djrlnak megfelelo csomagolilsban szilllitia le. Amennyiben sziiks6ges

*"!f"l"lo kezel6sre 6s t6rol6sra vonatkoz6 cimk6ket a csomagoldson fel kell ttintetni.

Me-grendel6 a lesz6llitani k6rt 6ru mennyis6g6t az l. szlmri mell6kletben meghatfirozott

kisierel6s szerint tartozik meghatirozni, Sz6llit6 pedig a visszaigazolt megrendel6s alapjrin

leszrlllitani.
A csomagol6si megjekil6sen (Sz6llit6lev6len, vagy sz6mlan) az al6bbi adatokat kell

szerepeltetni:
a. Sz6llit6 neve cime,
b. Megrendel<i neve cime,
c. Sz6llft6s diituma,
d. A sz6llitott 6ru megnevez6se, m6rtdkegysdge, mennyisdge, egysdgara, irra, ira

cisszesen, 6s minden olyan jellemzo, arnely a szirrrlrizhs felt6tele.

8. Az riruk 6tv6tele, trlroldsa 6s felhasznflisa

Az iruk Sz6llit6t6l t<jrtdno 6w6tele Megrendelo ktitelezetts6ge, amennyiben azt ,,Szilllft6si
felt6telek 6s hataridok" fejezetben meghat6rozott id6ben sziilitia. Az ettol elt6r6 idopontban

sziilitott 6rut Megrendel6 nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendel6 ig6nyli azt a

Szrillit6nak saj6t ko1ts6g6n, a,,Szerz6ddst biztosit6 mell6kktitelezettsdgek" fejezetben foglalt

feltdtelek tudom6sul v6tel6vel ismdtelten le kell szrillitania.

A mennyisdgi hianyokr6l 6s s6riil6sekrSl a Megrendelo jegyzoktinyvet vesz fel, melyet

haladdktalanul tovribbit Sz6llit6 r6sz6re. A meg6llapitott hi6nyokat 6s s6riilt rirut Sz6llit6 a

jegyzokdnyv kezhezvdtel6t6l szinnitott legk<izelebbi szdll(t6si napon, de minimum 3 napon

beltil saj6t k<iltsdg6re kdteles visszavenni, illetve utinszilllititssal tartozik p6tolni-

A lesz6llitott ilrukat a Megrendel6 sajrit k<ilts6g6re 6s vesz6ly1re az iiruk termdszetdnek

megfelelo k<iriilm6nyek kcizritt, aSziilit6 6ltal kcizolteknek megfelel6entakthrozza.

9. Szavatoss{g

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszn6lhat6sdgi idotartam alatt- Sziilit6nak felr6hat6 okb6l-

az fyjdlk valamelyike tekintet6ben meg6llapitrlst nyer, hogy a jelen szerzod6sben, illetve a

Sz6llit6 aftnlatiban rogzitett minos6gi param6tereket nem teljesiti, 6s funkci6jinak
megfeleloen nem haszniihat6, Megrendel5 6ltal felvett 6s al6irt jegyz6kdnyv alapjan hibris

teljesitdsnek min5siil, a hib6s teljesitdsi k<jtbdr megfizet6se mellett a Sz6llit6 kdteles az itrut

saj6t kciltsd g6re, a jegyz6kdnyv klzhezvetel6tol szrimitott 3 napon beltl kicser6lni. A kicser6lt

dru tekintetdben a felhaszn6lhat6srlgi id6tartam a csere idopontj6t6l rijra kezd6dik.

Az egyes rirukra vonatkoz6 speciiilis felhaszn6ldsi felt6teleket az itruk'hoz melldkelt eloirrisok

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

Sz6llit6 saj6t k<ilts6g6re biaositja Megrendel6 rcszlre a jelen szerzodes 1. szitmu.

mell6klet6ben meghatfuozott druk magyarorsz6gi forgalombahozataliihoz sztiksdges hat6s6gi

enged6lyeket.

11. Megrendel6 a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s6ben foglalt esetekben iogosult, egyben kiiteles

jelen szerz6d6st felmondani.

12.F;gy6b felt6telek

Jelen szerzdd6s 6s annak mell6kletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkezdseinek betartdsa mellett

6s csak a szerzodo felek kozds megegyezesdvel, ir6sos form6ban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-

rinak megfelel5en.
Jelen szirz6d6s 6 azonos 6rv6nyri 6s mindenben megegyezo, magyar nyelvri pdlddnyban

kdsziilt, melybol a Megrendell 4, Szdllit6 2plldanytkap.
Jelen szerzod6s 1. sz. melldklete, amely a szillitand6 termdkek kdr6t tartalmazza, a szerzodes

elvilaszthatatlanreszetkdpezi.
Jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan mell6kleteit k6pezi az eljiri.st megindit6 felhiviis, az

aj anlatt6teli dokumentiici6, valamint a S zrlllit 6 i1 6nlata.

ielen szerz6d6s akkor l6p hat6lyba (felftiggeszt6 felt6tel), amennyiben a Sz6llit6 az eliitrist

megindit6 felhivris IV.3.3) pontjrlban el6irt felt6telek szerint a dokument6ci6 ellendrtdk6t a

MegrendelSnek megfi zeti.

VI. Kapcsolattartr[s:

A M6trai Gy6gyint6zet r6sz6r6l a kapcsolattart6:

Tarjinyin6 Olaj Helga
El6rhet6s6ge:

Mdtrai Gy6gYrntezet
3233 Miltrahina. Htsz. 7 | 5 |

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

Immofix Kft Szillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik lldik6
El6rhet6sdge: 3019997 -lll
Rendel6s: LaczlkZsolt
Telefon: 301408-6400
Fax:11877-4412
E-mail : immofi xkft@gmail. com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerz6ddsb6l ered6 jogvitakat a szerzodo felek megkis6rlik egymiis ktjzdtt targyal6ssal

b6k6s riton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredm6nyre, a szerzodo

cdlj6b6l a Megrendelo szdkhelye szerinti hat6sktjrrel 6s illet6kess6ggel

fordulhatnak.

felek a vita elbiriildsa
rendelkez<i bir6s6ghoz
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Jelen szerz6dds magyar nyelven, 6 mindenben megegyez6 eredeti p6ld6nyban k6sztilt,

amelybSl megrendel6 4, sziilit6 2 pdldany kap'

A jeien ,r..iod6rben nem uugy tt"- kimerftoen szabirlyozott k6rddsek tekintet6ben a Kbt.

valamint a Ptk. vonatkoz6 szabilyai az ir6nyad6k.

MStrahina, 201 4. junius 1 0.

Mitrai Gy6gyint6zet
kdpviseletdben

Nag,tnd Ldtk6czki Margit
gazdasdgi igazgat6

Megrendel6

Immofix Kft.
kdpviseletdben
Botlik Ildik6

Satll{td

IMMOFIX KFT.
1037 Bp., Tdborhegy 6t 16.

Cg.: 0l-09-739964
Ad6sz6m: 13528393-241


