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késóbbickbcn egütteset Feiek között az dulfuott napon és helyeo az alábbi fcltételek szetintl

PREÁMBULUM
Ájánlatkóíó a közbeszerzésektót szóló 2011. é.v,i CVIIL töwóny (a továbbilkban Kbt.) 83, §
szetinti nflt kőzbeszetzésí eljátást bonyoütott \e 10/2012/PótcíE,,,Különféle élelmiszcíek
beszeizése §záűtá§i szerződés keíetében" tátgyában- Száűtó tészt \.ett az eljárásban, és a
bcflyújtoft ejánlatok2t meg\.izsgáló Bíiáó bizottság javaslata a]aPiáfl, Ájfulatkéró döntése szetjnt
ezen eljátást l szetződés mellékletében specifikílt áruk tekintetébcn, a Kbt, 71. § (2) bekezdés b)

Pontjálrán íőgzítetteknek megfclclóen ósszességóbcn lcgclónyösebb ajánht éfiékelési szempont
:rlapján Szállíró, mint 1lyeltes ajánlatter,ó 2013, áptűs 5, napján kelt ajánlata (e toYábbiakban
nyetes ajánlat) alapulr,ételóvcl a .,..tész tekintetébcn megn},erteJ xz alibbi ajánlati eleme}*el:

6. tész
1, Ájánlati át (I\Tettó Ftbm z tészenkénti teljes mcnnl.iségte, a

szerzódés telies ideiéte r.onad<ozóan)
19 357 500 Ft

2, Fjzctósi határ]dó (aapokban mcgád\.a, legalább 30legfelicbb 60) 60 nar>

Ferrtiek alapján az eljátáSt megilűtó felhívásban (továbbirkban Felhívás) és az Ájánlattételi
dokumentációban (továbbiakban Dokumentáció) rögzített feltéte]nek eleget té\,e felek az alibbi
szerződést kötlk:

1, Szetződés tátgya

1,1 A szcrzódés tirgya :Lz :Ljánlan<éó á|tal al.BD-en 2013, íebrlát 23. n^pján 2|3/S 039 062236
szárnmal mcgjclcnt Felhírásban és a Doi<umenációban mcghatarozott, és a jelcn szeíz6dés
rnelléklet(ei)ében mcgnc\rczctt éIclmiszetek- a továbbiakban: átuk - adásvéteie, szállítísa és

ellcnériékének megÉzetése, A szezódés meüéHet(ei)ében meghat&ozott átumerrnfségtól a

lchivások sotán l{egrendeló -30 %-kal eltérhet-

J,i



1,2 
^ 

SzálLító kötclezcttsógct vá]lal eftaj hogl az átukat a \íagrer Elelmiszetkönp, és a FLA.CCP

to-,.ábbá a vonatkozó ]ogszabályok, elóftások szerrnti minóségbcn száütja le N{egtendcl6 tészéte.

1.3 N{epjendeló az árrrkat kizfuólag saját céljaita használbatja fe| annak kis-, vagy

nag.ketcskedelmi tor,ábbétékesítésére nem jogosult,

2. A szeíződés cllcnéttéke

2,1 A szeíződés cllcnértéke 19.357,5U0, HUF + ÁFA, azaz T:zcnkilencmillió
hárornszázón cnhétezer-ótszáz Foíint + ÁFA

2,2 A szerzódéS ellenérréke, a Szerzódéscs ár, N,íe{+endelő telePhelyón, lnint átldási hclyen a jclen

szetzódésben meghatározott teljesítéssci étendó és az áruk átyételekor e szálLitólevóIen

le]tijntetett mennviség, illctve térrylegescn mé súly alapján, a tészszáILírisok teljesítés tazolását
követócn , a teljcs részszáütrnányía vofled.ozóan - kiállított számlák alapján a jelen sze,ződ,és 6,

pontjában foglaltaklak megfetetóen kenil kifi 7eiésíe

2,3 Á szetzódéscs át tögítctt, ír át, artól a Száűtó ncm téíhet el, kiilönösen rTern inílációs vagy

bcszállítói áremelkcdéste r.aló hivatkozással.

2.4 Fcnti fuak a jelen szcí7ódés hatálya alatt kötótmek t€kintefidók, azok módosításáta - az alábbi

kivéreteklcl , kizáLólag a felek irásos megállapodása atapifu kefülhet sot, Az Ájánlattel,ó által

rnegadott ajánlati árak az ajáriattevő szÁmáta a szerződés hatályba lepésótóI számított 12 hónapig

kötöitnck tekintendők.

2.5 Száűtó kötelezenséger r-állzi arra, hogy jclcn szetzódés hatálya alatt kö^,et]cnül §agl közvetve

ált"lx mcgh]rdeictt 
""L"m.nn,vi 

akciós áton tőfténó &tékesítés feltételcit az adott idószakban

Nlcgreídc'Ió íéSzére tőfténó száütásokra is kiterjeszti, Énnek mcgfe,lelóen c száűtások

L.űtctéb"n a jelen szerződésbcn Jögzített áíak, kiilön megáliapodás nélkiil a szállító áital

mcght.letett nkiiós átaklak megfelelóen módosulnak. Áz akció idótartamáról és az ennek során

éninyes átakró) sz,ílűtó legkés6bb az akció meginűtását megelózó 30 nappal éttesítcíi tnttozik

N,íegrendelót-

2.6 Szi íto a fcntiek szcrirrti módon és fotmában kóteles a szetzódés hat,álya alatt a jelen

szetzóclés tátgvát képezó átuk-ra vonztkozó, az anrrak gártója átal rneghitdetett kedvezménycket

a Yevó részéi bizroiítani, azzal a felrétellcl, lrogl czeknek a kedr-ezmónyeknek az igénlüer,ételórc

a meglrídetett nkció feltételci szeiint a Száűtó jogosült,

3. A teljesítés helye

lréteíE sfudoí Utcai Kórház-Rendelójrrtézet és Baleseti Központ
!éter:Ó, Sándoí utcai tetephcly élelmiszet takúra (107ó Budapest, Pétcr|, Sándot u, 8 20,)

Álsóeidósot utcai telcphe.ly élelmiszet taktita (1074 Budapest, 
^lsóetdósoí 

7,)

Fiunei úti telephely élcLniszet mkáta (1081 Budapest, Firmei út 17,)

,l, késedelmes teljesítés

1-1- Á Szálütónak a telnrékek lcszállíúsát és a szolgáItatások teljesítését a szerzódésben

*"gt *l-_,,, illetvc a felck által kötelezóen elfogadott határidók szefint_í: ,mhóségb€n 
kel

.h."'o.,rue, Szál]rto rnindséeellenórc urian kötelcs meggyőzódni az áfu \cslál]itásál mcgelózóen,

t,"ol^ .rrn.t u ;el.n src,i"ód."bco foglaltaknak megfelel6 tílgpl és min6ségú, és a leszáütás

iailné"y.i és filtétet.i megfelehek L aládatában foglaltaknak, yalzm:llLt az ide vonatkozó

jogszabá\i eIóíásoLnak,

?

i'J, 1,



4.2. Hibás reljesitésnek nrtnósu1 a hibásan, near megfeleló ninőségben, vagr nern az ajánlamak
mcgfc]clócn i]lc§ c nódon leszáűtott rer.rnék és teljesítés, Hibás teljesítés esetén 2 A]íegíendetó
jogosult a leszáűtott tenréker, árut visszarrtasítaíi, átvótelét megtagadni, Száütó a hibás teljesítés
cscrén telies körű kíitédtési fclelósséggel tattozik, Szállító köteles hindcnt rnegcnni azétt, hogy z
hibás tel jcsítósból credó mulasztását mielóbb jóvátegve.

4.3, I.iésedelrr:res teljesitésnek minósúl a jeien megállapodásban foglalt idópontokat meghaladó
ídópontban leszállított ánr. Szállító a késedelmes teljesítése esetén telies kö káítédtési
lelelósséggel taítozik, száűtó köteles mindent megienúi xzéíi, hogy a késedeltres teljesítésbót
ctedó mulasztását mielóblr jó\,áteg}c,

4.4 Ámennliben a megterrdelt élc]miszct a szerzódésbcn mcghatátozotl határidótc lribásan
(nem megfelcló rninóségben, vag}- nem az xjánLltnak megfeleló rnódon),,mgy neí}r kerül
leszáütásra, a le nem száütott, íagy hibásan leszáütott, és N{egtendeló számátz igazolhztóaa

PótoLhatatlan ós azonna]i felhasznáLista szükséges tételeket \{egtendeló jogosult más fotásbóI
|:cszetezni, azzal, hogy a lelretségcs lcgtövidcbb idón belü a SzálLitót efiól a tén}tól fuásban
éítesít1, Az órtcsítósscl egy idóbcn NIegendeló a le nem száütott tételte vonad<ozó megtendelését
jogosult r.isszavonni, 

^ 
mc$endelés r.isszavonásának ténve nem mentesiti Száűtót a

szerzódésben fogLalt káttétítési és egyéb kötelezettsége aló1-

5. Kötbéí, Mrtéíítés

5,1, Áment_róen a Száütó el.nulasztja a szerzódésbcn váIlalt kötelezettségcinck tc]jesítését a
szeeódésben r-á].]alt határidón (hatándókön) bclü, vagy hibásan tcljcsíq úgy N{egrendeló a

szerzódésszegésból fakrdó egléb káttgénpn tu1 késcde]rni és hibás teljesítési kőtbótte jogosuJl
Késede]mes teLjesítós csetéí a kőtbéí nréttéke az ercdménytclcnü cltclt teljcsítósi hariridót kö\,etó

rnrrrcten késede]:rresen eltelt 1 óía urán az ftásban mcgrcnclelt, Ie nem száűtott áru l\FÁ nelkü
szánított szcrzódéses órtékének 2 % a, 

. 
Hibás teljesítés esetén a kötbér méttéke az írásban

megtendelt, hibás tcljcsítésscl édntett áru AFA nélkü számított szeízódéses éttékének 10 7o a. Á
Nfegtendeló a kötbért nreghaladó kárát is éwényesídreti a Száütór.al szemben, lvíegcndelónek
jogában á]1 az esedékessé r,ált kótbéít a vételátból visszalattaú (a K]rt. 130.§ (3) bekezdésóbcn
foglaltak séreJne néllriil)-

5,2. Amerrnyiberr a szecődés teljesítése solán bárídkor Száütó számáta olyan köriilmény ál
eló, amely akadál,vozza az idóben töfiénó teljesítést, úg1 haladéktalerrul éttesítenic kcll írásbán

N]Icgícndelőt a késedelem tényéróI, ann2k r.árható elhúzódásáról és okairól, va]amint ésszerű

pótbatáridót ke]] tiznie a teljesítósíe.

5,3. N{cgrcnde.ló a Száütó tevékenységér-el r-agv mrüsztásával kapcsolatban keletkezett kárát
én ónl,esíüeti Szállítóval szembcn, a bizonyítottan SzálLító hibájából keletkezett kár nregtétítéséte.

5,4, Ánrennyiben 
^ 

szetződés teljesítósc Szállítónak feltóható okbóI rrrcghiúsul, a Száilítót a

rnegiriúsulással éfintett ánrk AFÁ flélkijl szánútott szetődéses átátnk 20 oÁ-át kitevó ,néftékú

rneghiirsulási kötbét tetheli,

Fi7clési feltételek

6.1 Áz igazolt teljesítés ellenértékének kegvenlítése a Száütó áItali teljesítés és a Megrcndeló átal
eírnek elsheiéseként aláitt száütólevél kézhezvótclét köveióeí kiállított szánü cllenében, szánü

^{eglendeló 
átali kózhezr-etelének napját kővetó legkésóbb ó0 napon belü (Szállító a teljesítéstól

számitott lrzctési harlticlőre tett zjáahta a)lpjíji') átutxlássel, magyaí Fofintban töítéoü Száütó
O'IP Benk N].ít Bank nél r-ezetctt 11736006 - 20319001- 00000000 szárnú banlrszánlájáre.



A fizetés abban az idópontban számit teljesítettnek, amrkot Nlegrendeló bankja A{egtendeió
szánllá]át a kfuetéste keíiló össze&qe] ,negterhcü,
6,2 N{egtendeló az e]leflszo]gáltatásból €rcdó tartozásál,xl szernben csak a Száütó áIrel eüstr-reít,

cg)nemú és lejfut kő\-etetését számíthatja be. A,{egrendcló Ezetési késedclrnc esetén Száüró a
Polgád töfi-éníkönl\,ró] szó]ó 1959, é\,i ry. tönény szeinti késcdc]mi kamat felszámításáta
jogosull,

6,3 Száütó tudomásul veszi, hogy mint nyertcs ajánlattev6 nefi 1i2et, iltetr.e számol el e szerzódés
teljcsítéséve1 összeRiggésben olyan költségeket, mclyek a I{bt, 56. §. (1) bekezdés k) Pontje
sZetinú feliéte]eklek nenr megfelcló táisaság telrintetében 1neíünek fcl, és mclyek Száütó
adókötclcs jilr.etleJrnének csóklrentéséíe elkalmasak.

7, száüítási feltételek és hátáridők

7.I. Száütó 22 áIukat a 3. pontban meghatátozott teljesítés helyóre száűtja le Megreídel6
ításos megtende.lósc alapján. Á megrerrdelésekben a Megrcndcló a tényleges §zükségleteloek
megfelelóen szabadon jogosult az !ényeJt mennyiséget mcghatátozni,

j.2. N{eglendeló rninden héten csütörtökön 15 órátg ításbzn, telefaxo11 nlegküldYe kóteles a

szállírancló ámk mennr.iségét és pontos mcgne.,ezését, \.alamint a szállítási napo(lra)t Szállító
tós:érc negadni. Telefonofl töftént mc$cndclés csctén is kóteles Megíendeló íásban eljuttatni a
megende]és! ,,teicfonon megíendek e" jelöléssel, feltiinteive azon a Száütó részét6l a
nregíefldelést tögitó személy nevét. Megtendeló a szállítás rrapját megelózó 24 ótág jogosult a
jréft száüd,náíry összetételének módosítjsám.

7,3, Száütó az álula kiálütott száűtóIevélíe és számlára kóteles felr.ezemi a N,íegtendeló által
tclcfaxon e]juttatott megterrdelés számít,

1-4. Szállító a megtendelt áruk1]t az Áián]attét€li Dokumentációban tészletezettek szerint
köteles leszálütani:

6" száfií rész

SütóiPeri teíhékek
Péteí§, Sándoí Utcai Kóíház-

Rendelőiítéz€t és Baleseü Központ

Megrendelés határideje, gyakorisága
A tá€y hetet megel6zó hét csütórtök 1 5

ótáig. Á száütíst megelózó napon
módosítássa1 12 ótág

Előíí szállítási hitáridő A megendelésen szetep16 idópont. Száüítás
Hrri ] Jl:]omral. ncglrndeld gelrve 

"zerrnr

Átvétel időpoítia (tól-ig) RcggelO1 06 ótáig

A fenticktól eltétó idópontban töIténó szállításlá Száütó csak lrfegtendeló elózetcs ííáSos
jóv:ihagrása esetén jogosult.

1.5. Áz átuk 1eszállításakor Níegrendelő képr-iselójc az árut mennviségileg átvcszi. Áz átgétel

darabáru esetébeí számlálássa| cgyéb esetben méfésscl töftéflik, Áz átu mennyiségi átvételének

tényét x száütólcl,élen aláftásár,-al és bólyegzóvel igazolja (teljesítósi9z9üs), az esedeges

hiányokat, valamint Az csetleges száliítisi késede]em tén],ét l{egíendeló átAdás,áfíételi két

példányos jegyzőkónyvben rögzíti, mel,r,ból a trr_isolati példány a Száütót illeti meg.

,,,:./



i.6. iz .s éteLor nem észlelhetó, reitett minóségi hiba, vagy csomagoláson belü mennyiségi
lriánr c:.:é: . l.le3:eadcló a hiba tagy hiány észlclését kór,etóen egy munkarrapon belül ításban
éne:]: :: Száürór ,\ mrnóségt kifogís megalapozottságz tckintctébcn kialakult r.ita esetón a
r.-:lüozó sza'or,ánl szerrno mintavétel alxpján a Budapest Fóvátos kotmányhivatala
\i,pegószségugi Sza|igzgatísi Szcnc szakvélcménvc n iányaáó. A minőségl kifog,.ás

in,énresitésérel kapcsoletos költségek a kifogás megalapozottsága esetén 2 Száütót, alapt2lanság2
clerérr a }íegrendelót tetheük,

,{ Száütó az á.ru]<':rt a szállítás módjáoak megfelelő csomagolisbarr, szabályszetűen szállí§a
Ic _\ csomagoláson a megfeleló kezeléste és tátolásra vonatkozó cimkék fcltlintctósrc kcrülnek, Á
teszállítort áruk ful,atozóról tőfténő á§-étele és a fuvatozór.al szemberri esedeges káigények
én-énlesítése a Szállító kötclczcttsógc,

Szá ító a teljesítés soíáll köteles NIeglende16 (kótház) murrkatendiét fuyelenrbe venru.

Csomagolás

7,8.

8.

8,1. Száütó a leszáütendó árut sziüség szetint göngr,öIegbcn, \,agl a szállítjs nródján*
mcgfeieló egt,éb csomagolisban szállítja le, A csornagoláson a szavatossági 1ejáiatot iól láthátóan
mcg kell jelöLi. Á csomagolásnak - a leszállítandó áru jcllcgct Egclcmbe vér.c biztosítania kell
az áru minóségi rr-regóvását.

B-2. Áz átu száűtásához sziikséges göngyölegeket saját kö]tségéte a SzálLító biztosítja, Á
1eszá]lított áruk fellraszrrálását követóen (ill€tr-e a felck eseti mcg,állapoűsa szerirrt az áruk
ánétclót kővctóerr) x göngvótegeket a \{egtendeló kötcles a Szállítónak a következó esedékes

s7áütáskot l.isszas2olgáltaür1,

8,3. Á gönglölegek tuhjdonjo82 Szállítót illeti meg. Á göngvölcgekben beköve&ezetg
l\{cgrendelónek felróhatóan kc]ctkczett kátokat N{e$ende16 köteles Szállítónak mcgtédteni,

9. szávatosság

Száütó a jeten szetzódés alapján leszáütásra ketiiló átuk felhasználhatóságá:a a vonad<ozó
elgedélyek szerinti szar.atosságot rrállalja.

10. Engedélyek

10,1, Száűtó jelen szerzódés , lpján
jogszabáhoknak megfeleló, a foígáloh]ra

kjzárólag a hatályos, áeimiszeteke vonatkozó
hozatalta vonatkozó cngcdéIyekJ<el tendelkezó árut

10,2. Ameno]óen bátmely áru tekintetébeí az elóirt engcdélyeket visszz\,oíják, az áfu

íotgalmazásának tehetóségét felfiiggesztü, vagy megszúntetilr, Szállító köteles e kötiiJrnónyról
N{c§endelót halrdéktalanul értesíteni, Ilyen esetben x felek 2 kiesett árucikk mássa] tötténó

pódásáról esetenlrént állapodnak nreg.

11 Mrrlasztá§, meghiúsulás miatti szeíződésfelínondás

11,1 _r\ szetzódésszegéssel kapcsolatos egyéb kárigényén tű a

szerzódést ításos lotmában fclmondani az alábbi cserekben:

Ámennyóen a Száütó a szetzódésben mcghatátozott hatfuidón
egészét vag egv tészét vagy ha a Szállító elrnulasztja a

kötelezettségének (<ötetezettségeinck) teljesítését és ha a Száütó

Megtendelónek jog,ában á1 a

beliil nem száűtja le az átuk
szepódésból adódó egyéb

ezcíl fiulasztásait neíri hozza

5



lrclyte a Níegrcndeló mulasztást megjeiöló értesítése kézhezrérelétól Színított 10 munkanapon
bclü1,

Áb]rán az esetben, ba Níegrendeló lcntiekben fogialtak oMn a szerzódést feinondja, Száütó
D]€ghiúsulási kötbét fuetésóle köte]cs. Á meglriúsulási kötbót méttóke a meghiúsulással érintctt
áru A1.,\ nélkü] számitott szczódéses órtékének 20 %-a. Bárme\ nem szetzódésszerú teljesítés
jogi fenrrtattás nélkü)i el{ogadása a Megtendeló rószétól nerrr éttelmezhetó joglerrrontlásként azon
igenl,tól vagy igénycktól, anrelyek a Megíend€iót a szerzddis.zeges korctkezménye]rént
megilleü,

12 Yis maiot

12,1 Á ,{,, 5,, 6, Pol1tok kikótéseitól fiiggedenli] a Szállító ncnr sújüató késedelmi kötbéttel,
kártétitéssel vag1, a szetződés rrrulasztís miatti felnorrdásár,a| ha/és amennvibcn a késedelnres
re'e-ré,e l l, ouror eredr"cn,e,

A jclcn pont értelmezése szempontjából a "vis maior'' olyarr esetekte vonatkozik, mely a Száütó
aketetát kír.ü kör.ctkezik bc, nem a Szál]ító hibájából vagy hanyagságíból, amclyekberr a
kiirelezett késede]rnéért egyik fél sem fclelós (?tk, 312,§. (1) bekezdése).

12,2 \ris maiotía 2 Száütó csak aldror hi.r,attrozhat, ha ajánlott tevéIbcn éttesíti a Mcgendelót a ris
maior tényéról, okától és valószhú idótáltemáról Ámennr,iben Száütó czen kőtelezettségó\.cl
nrenthetó ok nélkül késlekedik, lr{egtendeló ebból credó kárát köteles megtéítcni, ette t idóre
Níegtendeló késedelrn kótb&te i#nyt taíthat.

12,3 Amennyibcn a Megrendeló eg!éb iránlu írásos utasítást ncm ad, a Száütónak to\-1ibb kelt
te]Jcsítcnic szcüódéses kötciczettségeit, amcnnliben az ésszerúen lehetségcs és meg kell kctesnic
rninden ésszetű alternatír. módot a teljcsítéste, melyet a vis maiot esete ncm g,átol,

12.4 A szetződésben foglalt hatátidók a \,,is maiot idótartamár,al meghosszabbodnak.
Ámerrnyiben a vis maiot id6tattatnÁ meghahdja a 30 1lapot, a l\{egrendclónek jogában áll a
szetzódés rrem teljesítctt tészétól eláüni a háüányos jogi kó.r,etkezmények nélkü olv módon, hog1
i s7állítóflek cfróI éítesítést kiild,

13 vítás kéídések iendezése

13,1 J\ícgrcndelónek és a Száütónak rneg kell terrde mindent annak étdekében, hogy közvedcn
tárgyalások útján íelrdezzenek mindeí olyan nézeteltéróst vagy r.itít, mcly közóttiik a Szeü6dés
keretéberr vagy a szcúődéssel kapcsolatban meriil fel. Nfindcn, e szelződés megkötésc után
felmeriiló és a felcktól függeden olyan körülrnényról, amely a szerzódós teljesítését akadalyozza, a
f<ltL Lólc.ön"sen korelesek egyma<r ri;ékozrani,

13,2 Felek a jelen szerzódésból eredó liás kéldéseket elsósorban egymás közötti egyeztctés útján
cgyezséggel kísérlik rneg rcodezni, Ennek meghiúsrrlása esetén a jogvita eldóntéséie a Níe$endel6
székhelye szetinti i]]etékes bítóság illetékcsségét kötik ki,

1,1 A szcíződés hatálya

1.1,1 Jelen szetzódés annak aláíLása napján iép hatá\üa, és 12 hónap haclrozott idótartam_ra jön
Jótre, N{egtendeló 

^z 
59/2011. [V-12,) Korm, rendelet 2/A,§ m) pontjábao foglaltak alapján

kitóti jelen szetzódés felmondási jogát afia aZ eseffe, ha a hivatkozott kolanánl.tendelet alapján
mcgadott tcljesítési hatáddó lejátta elótt ketetmegállapodás lép hatátyba,

6
:.: |.l ,



1 l ] \ sl:crzódés csak a szetzódó felek közős megegyezésér,el, ításos ibrmában módosíüató, a
Kbt 1 ii --ának 

frgvelembelétclér.el.

15 ,{ szerződés rncgszűnése
:: ] felek a szerződés tcljesítésében érdckcltek, ezótt arrnak silrerc étdekóben mindcnt

15,2 ,{ szerzódés eg1,oldalú megsziintetéséte _ elállls, i]lctve felrrronclás csak súIi,os
szerzódósszegés esctében van 1ehctóség a jelcn szetzódósben mcqhatárc:.ották .r.ri,rt, i,
elá]iásra, i]]et,c fe]rnondásta okot adó ténvróI eiózetesen a mxsü fllet nisbán irtesíteni kcll és a
joec]]cncs mxgal^rtás megszúntetésérc hatátidót kcll kitűzni, Á jelen szetzódóstóI tötténó
cgroldalú elállás, rllet,e lelmondás csetén az arra okot adó fél köte.les megtériteni a másik félnek
az ebból etedó teljcs klrál

15.3 Á Száütó azonl'u.li hatállyal jogosult a szetződéstól elál]rri, i]letl.e a szelzótlést fe]rnonclani ha
a N{egrendcló a jelen szerzódésben a fe]adat ellátásához szükséges kötelezcttségeit írásbcli
felszólításta - megfclclő hetárjdóre nem teljesíti.

15,4 A N{cgtetdetó azonrrali hatáll1al jogosuft a szeízódést fucgszüntetni, ha a Száütó saját vagy
közíernűlrődóje hibájából a fcladatát ncgfeleló határidóte felszóütás ellenére sem teljesíti,'a
póthatfuidőt e]nu]asztja, a Szállitó ellen csód - felszámolásí etjárás van folyamatban és a feiadat
elr-égzése ctte tekinícttel elórc iáthatóarr nem teljesiüetó, amely a N{cgrendeló tészétóI
érdc]<múlást etedrrrényez, r,alamint a Száüto mcg§zeg] á dtuktilllsi e./iag1 adan édelrni
J<iltclczenségét, Ezcn érdekmúLlst a Száüró. írllnt szerzódisszegesrc alapot adó elálási jogot
elíogrd l,

15,5 N,Iegrcndelónek és Száütónak meg keil tcnnie mindcnt annak ódekében, hogy közvetlen
tálgyelások útján rendezzenck mirrdeo olyan rrézeteltéróst vagy vitit, melv közőttlik :r szerzódós
ketetében r.ag1 a szerzódéssel kapcsolatban mcrül fel. N{inden, a szetzőáés megkötése után
felneniló és a fc]c]cól fiiggeden o}pn körülrnényró! amclv a szerzódés telje§ítését aiadályozza, a
|L,l\ |,oIc\o,|Á,pn l, ,lelp5pk cáln_5l .,'1é1,ozranr

15.ó I-Ia a Níegendeló és l Száütó az ernlített közvedcí} és kötetlcn tátgyalások nregkezdésétól
számitott 30 napon belül nenr tudják megoldani 

^ 
szetződés alapján vag1 ezzel összefüggósben

ketetkezett jogritájukat, úgy e jogvitát _ ideéttve a szetzódés létejöttével, én ényességér,el,
megvüntctósére1 kapcsolatos jog,iákat is _ a N,íegtendc16 szélJrelye szetint illetékes bítóság elé
ke]l utalni.

16.1 32 ]itó a Megtendeló elózete§ írásos hozzájánllása nélkül az eljárás folyamán tudomásáta
jutott infomációkat kizárólag a szerzódés teljesítésére használhatja fel.

16,2 Áz egl,ik fól ália1 a hásik fé]nek kiildőtt éfiesítéseket írásban kelt megkiilderri a szerzódésben
meghatátozott cirtc ragy tele|ax szánta.

16 Egyebck

A kapcsolartattásta kijelölt s"emély:
N{egíendeló íészéíól:
Zsamal Isn-án, gazda s ág1tgzzgltél
(telefon: ,16] 4111, fax 161 4712)

Száütij részércjl: \ér l Táborosinó B rati Mátia
Teiefon: 0ó / ]0 /' 2i5 1007

Czékmán En in éle]trezési osztáll,ezetó
161 4766, í^, 505-1258

ír-.



1ó 3 Száütó a Szeíz6dés tcljesítésónek teljes idótáfiámá alrtt tulxidonosi szcrkezetét N{e8íendeló
számáta megismeíhetóvé teszi és az elábbi Ljg],Ietekíól N{eglendel6t ha]adóktalanrrl étesíti:

száütóbeo kóZ,etctten va$ közretlentiJ 25o o-ot meghataclci tu]xj.lol1} leszescdést szetezi, amdy o1van.jogi szcmélv vagl.jogi szemé\.iséggel rrem tentlelkczó gazdasági tátsasá$
etnely nem felci nreg a Itbt, 56. § (1) bckezdés ,é/ pontjában meghaútozott fcltételekack,

Szá]litó kajztetettcn vagy kőzvctlenűl 259l" ot meglraladó Úaidoni részesedést szctez
valarne\.olvan jogi személy v:9. rogr szcméIl,isóggeJ nem rendeJlczó gazrtasági

!ájsas1cban, ame\. nen fclel meg a Kbt, 56. § (1) bekczdés ,é/ pontjában mcgh,t,irozo:tt
feftétcleloek,

Ebb€n ez eselbcn Xltegtendeló jogosult és egüen kötcles a szerzóclést felmonclani - ha
szükségcs olyan hatitidóvcl, amely lehetór,é teszi, hogy a s2etzódóssel étintctt feladaa
ellátásától gondoskodni tudjon. i felmondás esetén 

^ 
Szá]]1la e szetzódós megszűnése

elótt mál teljesített áfu szerzódésszcrú pén beli ellenéttékóte jogosult.

1ó,,1 Ámcrulyiben száütó kilfőlü adóilletóség.i köteles a szetz6déshez lrrx voaetkozó
mcghatalrnazást csatolrú, hog1 a7 illetóségc szetiíti adóhatóságtól a megyat adóhatóság
lrőzr-etlerrül bcszerezhet Száütóta wonat}ozó adatokát az oiszágotr lozatti jogsege5,
igénvbevételc nélkűl,

1ó,5 Á szerzódésberr rrem vagv nem kimeitócn szabáIyozott kétdések tekintetében a Kbt,., a Pik,,
tor,ábbá az egyéb vonatlrozó rnagi ar jogszabályok tendclkezései az irányadók,

Jclcn szctzódés 6 db egymássai szó szcdnt megegvezó példányban készüIt, A szetzódés 5 db
crctlcu példánla Níegtendelót és 1 eledcti péidánya pedig Száütót illeú meg,

Alulírott fclek a jelen szeízódést akamtukkal megegyezónek találták, és jóváhagyóIag aláftták.

Jclcn szezódés 8 db s záriozott)apot t^tt^l1n^z.

N{ellékletek:

1. sz. me]léklet N}cttes ajánlat
2. sz. melléklet: Áiánlati fel\ívás
3. sz, nle éklet Ajánlattétc]i dokumentíció

I(elt B u d a p c s t e n, 2013, auguszius hó 12. napján

ÁLBA.hE iE-É :,rió;pad Zt:
!1rOú s]..p l.|J^á|

l ] gazdasági igaz$tó1
lr4eetendeló képviseletében

yezéíig^zgxtó

Száütó kópviseletében
Péteíry Sándol Utcai Kórhá)-Rendelóintézet és Raleseti
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