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Szrillftfsi szerz6d6s

Amely l6trej<ltt egyr6szrtil Mitrai Gy6gyint6zet (szelchelye: 3233 Mifirahitza; ad6szirna:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. tJrbdn Ldszlf phD. /6igazgat6, mint megrendel6 _ a
tovdbbiakb an: Megrendelf -,

milsrdszrol Immofix Kft. (szdkhelye: 1037 Budapest, Tdborhegyi u. 16.; c6gjegyz6ksz6tma:
Cg. 01-09-739964; ad6szitma: 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldik|, mint sz6llit6- a
tovdbbiakban: szillito, Megrendeki 6s a Sz6llit6 egyiittesen a tov6bbiakbas: Felek -
kdz<itt alulirott helyen 6s napon az aldbbi felt6telekkel:

l. A szerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

Megrendel<i a Kbt. Mrisodik R6sze szerinti kozbeszerz6si eljdrris lefolyatrls6ra ds szerz6d6s
megkcitds6re j ogosult.
Megrendel<i, mint Ajrinlatkdr6 ,,Mdg- dlelmiszerek beszerzdse- 2014" tirgyir6szajrinlatt6teli
lehetosdget biztosit6 ktizbeszerzdsi eljrirrist folytatott le. A krizbeszerzesi 
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megkrit6sre j elen szerzod6s.

2. Szeru6d6s tirrya

M6trai Gyogyintezet rdszdre dlelmiszerek beszerz6s e a 12. r6szre.
Az eljrlr6st megindit6 felhiv6sban rdszenkdnt meghatfurozott mennyis6gt6l a szerzodds
fenn6llilsa alatt legfeljebb - 40 %- os eltdr6s lehets6ges.
Sz6llft6 a jelen szerzodls alilirisiryal tudom6sul veszi, hogy jelen szerzodls Megrendeki
r6,szer6l nem jelent megrendel6si kdtelezetts6get ds kritelezettsdgvrillallst a teljes mennyisdg
marad6ktalan felhaszniiliis6ra- a teljes mennyisdg csup6n jelen szerzod6s hatiiyitt
szabillyozza. Szilllito a megrendeldsek elmarad6sa miatt a Megrendel<ivel szemben semmilyen
krivetel6st nem tdmas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Szdllit6 a jelen szerzodds alapjat kdpezo ajrinlati felhiv6sra adott 1.250.000,- Ft + tdrvdnyes
AFA aron vrillalja a jelen szerzodes tfurgyiltkepezo term6k(ek) szerz<idds szerinti szillititsitt,
amely 6r a szerzodds teljes idoszakfua kdtdtt, a szerzodes tartama alatt nem vitltoztathato,
kiv6ve a Kbt. 132. S- 6t.
A megadott 6mak tartalmaznia kell
valamennyi kciltsdget. pl. VAM.
kciltsdg nem sziimolhat6 fel.

megrendel6hciz tcirtdn6 szrillit6sig es az irtadirsig felmeriil6
illet6k, ad6k. Megrendel6nek ktil<in sz6llitrisi 6s egy6b
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4. Fizet6si m6d

A szerziid€ses nett6 6rt6k Ft- ban keriilt megrlllapitrisra.
Megrendel6 a havi sz6llitrlsoknak megfelelo rendszeress6gti szitml1zhsi lehetos6get biztosft. A
Megrendel6 a teljesit6s ellendrtdk6t a V6llalkoz6 iiltal havonta kirlllitott, a Megrendelo
kdpvisel<ije 6,lta| leigazolt szdmla kdzhezvdtel6t k<jvet<ien 30 napon beltil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk- 29218 $ ( I )- (2) bekezddse, valamint az Art. 361 A. g figyelembev6tel6vel egyenliti ki.
Ha a Megrendel<i reszerill kifog6s mertil fel a benyrijtott szriml:ival cisszeftiggdrb.n, tigy a
Megrendel<i kdteles a kifog6solt szfumlit 10 napon beltil visszajuttatni a Szallitoh oz. Ebbin az
esetben az ifiutalilsi hatdrid6t a konigrllt szfumla Megrendel1 1ltali kdzhezv1teldtcjl kell
szfimitani.
Kdsedelmes fizetds eset6n a Megrendel(j az elmaradt dij (dijr6szlet) alapj6n szrimitott a ptk.
301/4, $-a szerinti kdsedelmi kamatot kciteres fizetni a Szrillit6nak.
Valamennyi szrlmlit aMitrai Gy6gyint6zet 3233 Mitrahdzanev6re 6s cimdre kell kirillftani 6s
a 3233 MirtrahiLza cimre benyrijtani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szimrlira kifizetds nem teljesitheto, ezekben az esetekben a
Megrendel<i fi zet6si k6sedelme kizart.
Szdllit6 k<itelezetts6get vrlllal arra, hogy nem fizet, illetve sziimol el a szerzod6s teljesit6sdvel
cisszefiigg6sben olyan ktilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (l) bekezdds k) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel<i t6rsas6g tekintetdben menilnek fel, 6s melyek a Sz1llito
ad6k<iteles jcivedelm6nek cscikkentds6re alkalmasak.
Vrillalkoz6 a szen6des teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Megrendelf szirmira megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125. g (5) bekezdds szerinti tigyletekrol
a Megrendelot haladdktalanul drtesiti.

5. Szrillftdsi felt6telek 6s hatririd6k

Megrendell a szillititst megel<iz6 napon 1l 6rrlig (munkanapra 6rtend6) megktildi sz6llit6nak
a k<ivetkezo idtiszakra vonatkoz6 megrendelds6t ds a k6rt szrillitrisi titemezdst. Szillito a
megrendeldst ktiteles visszaigazolni.
A felek megrillapodnak abban, hogy az druk lesziillitfsirafolyamatos szilllitits keretdben keriil
sor a visszaigazolt megrendeldsben meghathrozott titemezds szerint, k<izvetleniil Megrendelo
Mitrahhzai Telephely dlelmez6si raktfuitba, kivdve a 4. szirmu rlszt, amely eset6ben
K6kestet6re is kell sz6llitani.
A szillitand6 riruknak a szilllitits napj6t6l szdmitott, minimum 30 napos lejrirati id<ivel kell
rendelkezniiik, a term6k jelleg6tol ftggoen.
Sz6llit6 el6szrlllitrlsra, illetve a megrendeldst6l elt6ro sziilitdsrakizin6lag a Megrendelo irilsos
hozziil frrulirsa esetdn j o go sult.

6. Szerzfi d,6st bizto sf ttf m ell6kkiitelezetts 6 gek

K6sedelmi ktitb6r: a szerzildlst teljesito szitllit6 kciteles a szillitits titemez6se szerinti napi
sziilitirsi hatriridon trili, a kdsedelemmel 6rintett riruk brutt6 drtdkdnek 2 %o-i'.val megegyez6
kotbdrt frzetni. A sz6mit6s alapja: A napi sz6llitrlsi hatrlrid6n trili 6r6k 14 oriig eltelt sziima
szorozva a vonatkoz6 megrendeldsbrutt6 6rt6k6nek 2 o/o-i.val.

Meghirisuklsi kcitbdr: A sz6llit6si iitemezdsben szerepl6 napon le nem szrillitott riruk
szerz6d6ses brutt6ellendrt6k 25 Yo-a.

A szrimft6s alapja: az adott a napi szrillitrisi mennyis6g brutt6 drtdkdnek 25

k<ltbdr abban az esetben kertil felsziimit6sra, ha megjel<ilt sz6llit6si napon
legk6s6bb 14 6riignem kertil lesziillitiisra.

%. Meghirisuldsi
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A sziilito a kdtb6rt ktil<in terheki lev6l, illetve szitmla ellen6ben fizeti ki.
Amennyiben megrendelonek tartozilsa van, jogrlban all a kdsedelmi 6s meghirisulisi
kcitbdrnek megfelel<i tisszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsz6mitrisa ndlktil.

7. Csomagokis

Szillit6 a lesz6llitand6 Arut M 6ru jellegdnek megfelelo engeddllyel rendelkez6
szrillit6eszkozzel6s csomagolva, (pl: hritdtt rakteni j6rmri, liter, darab kg, doboz, iiveg, stb.) a
megrendel6s m6djanak megfelelo csomagolAsban szilllitja le. Amennyiben sztiksdges
megfelel<i kezeldsre 6s tiirol6sra vonatkoz6 cimk6ket a csomagolison fel kell tiintetni.
Megrendelo a lesziilitani kdn 6ru mennyis6g6t az l. szdmri mell6kletben meghat1rozott
kiszerelds szerint tartozlk meghatirozni, Sz6llit6 pedig a visszaigazolt megrendeles alapjrln
leszilllitani.
A csomagolisi meglelcildsen (Szrillit6lev6len, vagy sz6mlin) az aklbbi adatokat kell
szerepeltetni:

a. Szilllito neve cime,
b. Megrendel6 neve cfme,
c. Szrillitris diituma,
d. A szrillftott 6ru megnevezdse, m6rt6kegys6ge, mennyisdge, egysdgiira, Lra, ina

dsszesen, ds minden olyan jellemzo, anely a szdmlinits felt6tele.

8. Az 6ruk r[tv6tele, tirol{sa 6s felhasznilfsa

Az imk Szrlllit6t6l t<irt6no 6tv6tele Megrendelo kdtelezetts6ge, amennyiben azt ,,Sz6llit6si
feltdtelek 6s hatririd6k" fejezetben meghatdrozott idtiben szilllitja. Az ettol elt6rd idopontban
szrillitott iirut Megrendel6 nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendel<i ig6nyli azt a
Szrillit6nak saj6t kciltsdgdn, a,,Szerzod6st biztosit6 mell6kkcitelezettsdgek" fejezetben foglalt
felt6telek tudomiisul v6teldvel ismdtelten le kell szitllitania.
A mennyisdgi hirlnyokr6l 6s s6rtldsekr<11 a MegrendelS jegyz6krinyvet vesz fel, melyet
halad6ktalanul tovdbbit Szrlllit6 r6sz6re. A megdllapitott hirlnyokat 6s s6riilt arut Sz6llit6 a
jegyztikdnyv kezhezvdteldtol szitmitott legkdzelebbi sz6llit6si napon, de minimum 3 napon
beltil saj6t kciltsdg6re kdteles visszavenni, illetve utinszilllititssal tartozik p6tolni.
A leszrillitott 6rukat a Megrendel<i saj6t kcilts6gdre 6s vesz6ly6re az 6ruk term6szet6nek
megfelelS ktiriilmdnyek kriztitt, aSziilit6 6ltal k<izcilteknek megfeleloenraktinozza.

9. Szavatossig

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszn6lhat6s6gi idotartam alatt- Szitllit6nak felr6hat6 okb6l-
az irruk valamelyike tekintetdben megrillapit6st nyer, hogy a jelen szerz6ddsben, illetve a
Sz6llit6 ajitnlatdban riigzitett minosdgi param6tereket nem teljesiti, 6s funkci6jrinak
megfeleloen nem haszniihat6, Megrendelo rlltal felvett 6s akiirt jegyzokcinyv alapjrln hib6s
teljesit6snek min6si.il, a hib6s teljesit6si k<ltb6r megfizet6se mellett a Szrillit6 kriteles az irut
saj6t krilts6g6re, ajegyzokrinyv k6,zhezvetel6t6l szdmitott 3 napon beliil kicserdlni. A kicserdlt
6ru tekintetdben a felhaszndlhat6sdgi idStartam a csere id5pontj6t6l rijra kezdodik.
Az egyes ilrulcra vonatkoz6 speci6lis felhasznfiitsi feltdteleket az ilrukhoz mell6kelt el6ir6sok
tartalmazzitk.



10. Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Sziilit6 saj6t ktlltsdg6re biztosida Megrendel6 rdszere a jelen szerz<jd6s 1. szirnu.
melldklet6ben meghatiirozott 6ruk magyarorsz6gi forgalombahozatalirhoz sziiksdges hat6srigi
engeddlyeket.

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

12. Egy6b felt6telek

Jelen szerzod6s 6s annak mell6kletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6seinek betart6sa mellett
6s csak a szerzodl felek ktiz<is megegyezdsdvel, iriisos formdban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-
6nak megfelel6en.
Jelen szerz<idds 6 azonos drv6nyri ds mindenben megegyezo, magyar nyelvri p6ldrinyban
k6snilt, melyb<il a Megrendelo 4,Szillit6 2 p6ldrlnyt kap.
Jelen szerz6dds l. sz. melldklete, amely a sz6llitand6 termdkek kdrdt tartalmazza, a szerzodds
elv6laszthat atlan rlszdt k6pezi.
Jelen szerzodes elviilaszthatatlan melldkleteit kepezi az eljirist megindit6 felhiv6s, az
aj rinlatt6teli dokument6ci6, valamint a Szrillit 6 ajinlata.
Jelen szerz6d6s akkor l6p hatrllyba (felfiiggeszto feltdtel), amennyiben a Szrillit6 az eljhrist
megindit6 felhivris IV.3.3) pondriban el6irt feltdtelek szerint a dokumentdci6 ellen6rtdk6t a
Megrendel<inek megfizeti.

VI. Kapcsolattartis:

A M:itrai Gy6gyintdzet r6sz6r6l a kapcsolattart6:
Tarjfnyin6 Olaj Helga
El6rhetosdge:

Mrltrai Gy6gyint6zet
323 3 M6ft ahhza, Hr sz. 7 | 5 7

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

Immofix Kft Sz{llft6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
Eldrhet6s6ge: 30/9997-1 I 1

Rendelds: LaczlkZsolt
Telefon: 301408-6400
Fax:11877-4412
E-mail : immofi xkft@gmail. com

l. Alkalmazott jog

A jelen szerzciddsbol ered6 jogvit6kat a szerzodo felek megkis6rlik egym6s kdzcitt trlrgyal6ssal
bdkds fton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil
c6lj6b6l a Megrendelo sz6khelye
fordulhatnak.

nem vezet eredm6nyre, a szerzodo felek a vita elbir6l6sa
szerinti hat6skcirrel 6s illet6kess6ggel rendelkezo bir6s6ghoz
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Jelen szerz<id6s magyar nyelven, 6 mindenben megegyez<i eredeti pdldrinyban k6sztilt,
amelyb6l megrendel6 4, szSlIit6 2 pdldrlnyt kap.
A jelen szerz<iddsben nem vagy nem kimerit6en szabillyozott kdrd6sek tekintetdben a Kbt.
valamint a Ptk. vonatkoz6 szabillyai azirinyad6k.

M trahaza, 2014.jfnius 1 0.
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