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Szillitr[si szerz6d6s

Amely l6trej<itt egyr6szr6l Mitrai Gy6ryint6zet (szek'helye: 3233 Mhtrahina; ad6szimn:
15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. fdigazgat|, mint megrendelo - a

tov6bbiakb an Megrendelf -,

m6sr6szr6l Immofix Kft. (sz6khelye: 1037 Budapest, Tdborhegyi u. 16.; cdgjegyzdkszitrra:
Cg. 0l-09-739964; ad6sz|na: 13528393-2-41) kdpviseletdben Botlik lldik6, mint sz6llit6- a

tovibbiakban: szrillit6, Megrendel6 6s a Sz6llit6 egytittesen a tovdbbiakban: Felek -

k<izcitt alulfrott helyen 6s napon az alirbbi feltdtelekkel:

l. A szerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

Megrendel<i a Kbt. Mrlsodik Rdsze szerinti kdzbeszerzdsi eljrlrris lefolytatrisrira 6s szerz<id6s

megk<it6s6re j ogosult.
Megrendeki, mint Ajrinlatk6r6 ,,Mdg- ilelmiszerek beszerzise- 2014 " t6rgyf r6szajrinlatt6teli
lehet6sdget biztosit6 kozbeszerzdsi eljrir6st folytatott le. A kdzbeszerzf,si eljrir6s alapjrln keriil
megkrit6sre j elen szerzSdds.

2. Szerz6d6s tirrya

M6trai Gy6gyintdzet r6sz6re dlelmiszerek beszerzdse a 13. r6szre.
Az eljirist megindit6 felhiv6sban r6szenk6nt meghatirozott mennyisdgt6l a szerz6dds
fennillisa alatt legfeljebb - 40 %- os elt6r6s lehets6ges.
Szdllit6 a jelen szerzrid6s aliiiriisiival tudomdsul veszi, hogy jelen szerzod|s Megrendelti
resz1rol nem jelent megrendeldsi k<itelezetts6get 6s krjtelezetts6gvdllalist a teljes mennyis6g
marad6ktalan felhaszn6l6srira- a teljes mennyisdg csupiin jelen szerz6dds hatSlyht
szabilyozza. Sz6llit6 a megrendel6sek elmaradiisa miatt a Megrendelovel szemben semmilyen
kcivetel6st nem tdmas zthat.

3. Szerz6d6ses 6rt6k

Sz6llit6 a jelen szerzod6s alapjitt k6pezo ajrlnlati felh(vilsra adott 9.237.750,- Ft * trirvdnyes
AFA riron vrillalja a jelen szerz<idds tingyilt k6pez6 termdk(ek) szerz6d6s szerinti szillitilsht,
amely 6r a szerzod6s teljes id<iszak6ra kdtdtt, a szerzfid€,s tartama alatt nem villtoztathat6,
kivdve a Kbt. 132. $- 6t.
A megadott 6rnak tartalmaznia kell megrendel<ihrjz tdrt6nri szSllitrisig 6s az itadilsig felmenil<i
valamennyi kdltsdget, pl. VAM, illet6k, ad6k. Megrendel6nek kiildn sz6llitrlsi ds egy6b
kdltsdg nem sz6molhat6 fel.
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4. Fizet6si m6d

A szerzodeses nett6 6rtdk Ft- ban keriilt megrillapitiisra.
Megrendel6 a havi sz6llitrisoknak megfelel6 rendszeressdgti szimiinisi lehet6s6get biztosit. A
Megrendelo a teljesit6s ellen6rt6k6t a Vrlllalkoz6 6ltal havonta ki6llitott, a Megrendel6

k6pvisel6je iital leigazolt szrimla kezhenetel6t kdvet<ien 30 napon beliil a Kbt. 130. $- a, a
Ptk.292lB. $ (1)- (2) bekezddse, valamintaz Art.36lA. $ figyelembev6teldvel egyenliti ki.
Ha a Megrendeki rdszdr6l kifog6s meriil fel a benyrijtott szimlival <isszefiigg6sben, rigy a
Megrendel6 kciteles a kifogrisolt szriml6t l0 napon beltil visszajuttatni a SzSllit6hoz. Ebben az

esetben az ittutalilsi hatririd6t a konig6lt szimla Megrendel5 riltali kezhemeteldt<il kell
szrimitani.
K6sedelmes fizetds eset6n a Megrendelo az elmaradt dij (dijrdszlet) alapjrin sziimftott a Ptk.
301/A. $-a szerinti k6sedelmi kamatot kdteles frzetni a Szdllit6nak.
Valamennyi sz6ml6t a Miitrai Gy6gyint6zet3233i|l4 trahilzanev6re 6s cimdre kell kidllftani ds

a3233 M trahilza cimre benytijtani.
Nem a fenti helyen benyrijtott szittriina kifizet6s nem teljesithet<i, ezekben az esetekben a
Megrendel<i fi zetdsi kdsedelme kizirt.
Sz6llit6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod€s teljesit6sdvel
<isszefliggdsben olyan krilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (l) bekezd6s fr) pontja szerinti
feltdteleknek nem megfelel<i trlrsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6
ad6kriteles j<ivedelm6nek cs<jkkentds6re alkalmasak.
V6llalkoz6 a szerzodf,s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a

Megrendelit sz{mlra megismerhetriv6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti tigyletekr<il
a Megrendel6t haladdktalanul drtesfti.

5. Szillftrisi felt6telek 6s hatirid6k

Megrendelo a sziilitirst megel6zri napon l1 6rriig (munkanapra 6rtend6) megktildi sz6llit6nak
a k<ivetkez6 id<iszakra vonatkoz6 megrendelds6t 6s a k6rt sz6llitrlsi iitemezdst. Szrlllit6 a
megrendel6st k<iteles visszaigazolni.
A felek meg6llapodnak abban, hogy az 6ruk lesz6llit6srlra folyamatos szSllitis keret6ben kertil
sor a visszaigazolt megrendel6sben meghatitrozott titemez6s szerint, kdzvetleniil Megrendel6
Mi/rrahilzai Telephely 6lelmezdsi raktitriLba, kivdve a 4, sz6mf rdszt, amely esetdben
K6kestet6re is kell sz6llitani.
A sziillitand6 6ruknak a szirllitirs napj6t6l szimftott, minimum 14 napos lejrirati id6vel kell
rendelkezniiik, a term6k jelleg6tol fiigg6en.
Sz6llit6 el<isz6llitrisra, illetve a megrendel6st6l elt6r<i szilllitilsra kizin6lag a Megrendelti friisos
hozzilinulitsa eset6n j o go sult.

6. Szerufi d6st biztosit6 m ell6kkiitelezetts6gek

K6sedelmi k<itb6r: a szerzodest teljesit<i sz6llit6 kriteles a szitllitils iitemezdse szerinti napi
szrillitrisi hatririd6n trili, a kdsedelemmel 6rintett riruk brutt6 6rt6kdnek 2 o/o-6val megegyezo
kdtbdrt frzetni. A sziimitiis alapja: A napi szdllitdsi hatriridrin trili 6rrlk 14 6riig eltelt sziima
szorozva a vonatkoz6 megrendeldsbrutt6 drt6k6nek 2 Yo-iwal.
Meghifsukisi k<itb6r: A szrillitdsi i.itemezdsben szerepl6 napon le nem sz6llitott riruk
szerz<iddses brutt6ellendrtdk 25 o/o-a.

A szrlmit6s alapja: az adott a napi sz6llitrisi mennyis6g brutt6 6rt6kdnek 25
kdtb6r abban az esetben kenil felszdmitdsra, ha megjelolt szrlllit6si napon
legk6sSbb 14 6riig nem keriil leszilllitiisra.
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A sz6llit6 a kotbdrt kiil<in terhel6 lev6l, illetve szirmla ellen6ben fizeti ki.
Amennyiben megrendel6nek tartozdsa van, jog6ban 6ll a k6sedelmi 6s meghirisul6si

k<jtb6mek megfelelo risszeget visszatartani k6sedelmi kamat felsz6mit6sa n6lktl.

7. Csomagokis

Sz6llit6 a leszrillftand6 rirut az 6ru jelleg6nek megfelel<i enged6llyel rendelkezS

sz6llit6eszkozzel €s csomagolva, (pl: hritdtt rakteni j6rmti, liter, darab kg, doboz, tiveg, stb.) a

megrendel6s m6djrinak megfelelo csomagolSsban szillitia le. Amennyiben sztksdges

megfelelo kezeldsre ds t6rol6sra vonatkoz6 cimkdket a csomagoliison fel kell ttintetni.
Megrendelo a leszitllitani k6rt 6ru mennyisdgdt az l. szSmti melldkletben meghat6rozott

kiszerel{s szerint tartozlk meghatirozni, Sziillit6 pedig a visszaigazolt megrendel6s alapjan

lesz6llitani.
A csomagoliisi megjelcil6sen (Szdllit6lev6len. vagy szdmlan) az al6bbi adatokat kell
szerepeltetni:

a. Szrillit6 neve cime,
b. Megrendel6 neve cime,
c. Sz6llit6s ddtuma,
d. A sziillitott iiru megnevez6se, m6rt6kegysdge, mennyis6ge, egysdgara, 6ra, itra

dsszesen, 6s minden olyan jellemzo, arnely a szirrlflzis felt6tele.

8. Az r[ruk itv6tele, tfrolfsa 6s felhasznilisa

Az 6ruk Sz6llit6t6l tcirtdn5 rltv6tele Megrendel6 krjtelezetts6ge, amennyiben azt ,,Szillitrisi
felt6telek 6s hataridSk" fejezetben meghathrozott id6ben szilllitja. Az ettol elt6r5 id6pontban

sziillitott 6rut MegrendelS nem tudja 6tvenni, amennyiben Megrendel<i ig6nyli azt a

Sz6llit6nak saj6t kcilts6gln, a,,Szerz6d6st biztosit6 melldkktjtelezetts6gek" fejezetben foglalt
feltdtelek tudomiisul v6tel6vel ism6telten le kell szrillitania.

A mennyisdgi hianyokr6l 6s s6rtil6sekr6l a Megrendelo jegyz6k<inyvet vesz fel, melyet

halad6ktalanul tovdbbit Sz6llit6 rlszere. A meg6llapitott hi6nyokat 6s sdr0lt rlrut Sz6llit6 a

jegyz6k6nyv kdzhezv6teldtol szimitott legk<izelebbi szrlllitdsi napon, de minimum 3 napon

beliil sajrit k<ilts6g6re kdteles visszavenni, illetve ttinszilllititssal tartozik p6tolni.

A leszdllitott iirukat a MegrendelS saj6t k<ilts6g6re 6s veszdlylre az druk termdszet6nek

megfelelS krirulm6nyek kcizcitt, a Sz6llft6 eltal kdzdlteknek megfelel6enrakthrozza.

9. Szavatossig

Amennyiben a fentiek szerinti felhaszndlhat6srigi id6tartam alatt- Sz6llit6nak felr6hat6 okb6l-

az truk valamelyike tekintet6ben meg6llapit6st nyer, hogy a jelen szerzod6sben, illetve a

Sz6llit6 ajanlatdban rogzitett min6sdgi paramdtereket nem teljesiti, 6s funkci6jinak

megfeleftien nem hasznillhat6, Megrendelo 6ltal felvett 6s allirt jegyzSktinyv alapjan hib6s

teljesitdsnek min6stil, a hibds teljesit6si kritbdr megfizet6se mellett a Sz6llit6 kdteles az irut
sajrit kdltsdgdre, a jegyz<ikrinyv kezhezvlteletol szirritott 3 napon beltil kicserdlni. A kicserdlt

riru tekintetdben a felhaszn6lhat6s6gi id6tartam a csere id6pontj6t6l rijra kezd6dik.

Az egyes arukra vonatkoz6 specirilis felhasznrllisi feltdteleket az rirukhoz melldkelt el6ir6sok

tartalmazzitk.



l0.Import 6s eg5r6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

sz6llit6 saj6t ktilts6g6re biztositja Megrendelo t6's;z6re

mell6kletdben meghatarozott aruk magyarorszdgi forgalomba

enged6lyeket.

11. Megrendel6 a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s6ben foglalt esetekben jogosult, eg5rben kiiteles

jelen szerz6d6st felmondani.

12.Egy6b felt6telek

Jelen szerz6d6s 6s annak mell6kletei csak a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6seinek betart6sa mellett

6s csak a szerz6do felek krjzcis megegyez6s6vel, ir6sos form6ban m6dosithat6k a Kbt. 132. $-

dnak megfelel6en'
Jelen szerz6d6s 6 azonos 6rv6nyti 6s mindenben megegyezo, magyar nyelvti p6ldanyban

k6sztilt, melyb5l a Megrendelo 4, Sz6llit6 2 pdldanyt kap'

Jelen szerz6d6s 1. sz. irell6klete, amely u rie[it*d6 term6kek k6r6t tartalmazza, a szerzod',s

elviilaszthatatlan r6sz6t k6pezi.

Jelen szerzod6s elviilaszthatatlan mell6kleteit k6pezi az ellirdst megindit6 felhivris' az

aj anlatt6teli dokument6ci6, valamint a Sz6lli t6 afnlata.

Jelen szerz6d6s akkor l6p hat6lyba (felfliggeszto felt6tel), amennyiben a Sz6llit6 az elji,rhst

megindit6 felhiv6s IV.3.3) potrtlab* elSirt feltdtelek szerint a dokument6ci6 ellen6rt6k6t a

Megrendel6nek megfi zeti.

VI. KaPcsolattartis:

A Mritrai Gy6gyint6zet r6sz6r5l a kapcsolattart6:

Tarjinyin6 Olaj Helga
El6rhet6s6ge:

M6trai GY6gYint6zet
3233 Mirttahi.za, Hrsz. J | 5 |

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

Immofix Kft Szillit6 r6sz6r6l
a kapcsolattart6: Botlik Ildik6
El6rhetos6g e: 30 I 9997 -l 1 |

Rendelds: LaczikZsolt
Telefon: 301408-6400
Fax 11877-4412
E-mail : immofixkft @gmail.com

1. Alkalmazott jog

A jelen szerz6d6sb6l ered5 jogvitakat a szerzodo felek megkisdrlik egymiis ktjzcitt targyal6ssal

b6kes riton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beli.il

c6lj6b6l a Megrendelo szdkhelye

fordulhatnak.

a jelen szerz6dds I ' sz6mri.

hozatalilhoz sziiks6ges hat6s6gi

nem vezet eredm6nyre, a szerzodo felek a vita elbirdlSsa

szerinti hatrlsktinel ds illet6kess6ggel rendelkezo bir6srighoz

\

\



Jelen szer zod6,s magyar nyelven, 6 mindenben megegyez6 eredeti pdldrinyban k6sztilt'

amelyb6l megrendelS 4, sz6llit6 2 p6ld6nyt kap'

A jelen szerz6d6sben nem uugy n.,,' kimeriioen szab1lyozott k6rddsek tekintet6ben a Kbt'

vaiamint a Ptk. vonatkoz6 szabfulyai azirinyad6k'

M trahiza, 2014.jrinius 1 0.
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