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PREAMBULUM
Ajánlat}éró a közbeszerzésektől szóló 2011. évi CVTII. töffény (a továbbizkban Kbt) 83. §
szerinti rr}rlt lrözbeszetzési eljátást bonyolított Ie 10/2012/Péteúy, ,,Különféle élelmiszcrek
beszerzése száűtási szerződés keíetéb€ri' uitgyában, Száűtó íészt \íett 

^z 
eljárásban, és a

betlrrjtott ajánJatokat tnegvlzsgíló Bftáló bizottság javas]ata a]ápjáfl, Ájárrlatkétó döntése szerint
ezen ellátást z szetzőűs mcllékletében specifikát áruk tekintetében, a Kbt 71. § (2) bekezdés b)

pontjában rögzítettekf,ek megfelelóen ősszcsségében legelónyösebb ajánlat értékelési szehpont
zlapjárL Szlűtó, mint nyertes qhnattevő 2013. áprüs 5. nzpján kek ztlánlata (a további2kbzn
nyettes ajánlat) alapulvételével a 3. és 4, tész tekintetében megnyeíte, az alábbi ajánJati clemer,J<el:

4, rész
t. Ájánlati áí (i,,Iettó Ft-ban a tészenkénti teljes hennfségre, a szeúódé:
:cljes ideiéte vonat]rozóan)

30 873 500 F

. Fizctési hatátidó (napokban megadva, leqzlább 30 legfeljebb 60) 60 nar

Fentiek alapján ez eljáíást megindító felhívásban (toYábbiakban Felhívás) és 
^z 

Ajáí-iAttaen

dokuhenú;ióban (or,ábbiakban Dokumentáció) rögített feltétcloeír eleget téve felek az alábbi

szetódést kötik:

1. Szerződés táígya
1.1 Á szetzódés tittgyz az ajánlal<étő által a lED-en 2013. fehx,.iLt 23. nap:lám 213 /s 039-062236

számmal megjeleni Felhíyásban és a Dokument{ciób^íl íí\egh^tlltozott, és a jelen szerzódés

mclléklet(ei)ében megnevezett éie]niszetek- a továbbiakban: átuk - adásvétele, száütísa és

3. tész
l, Ájánlatiár (l'Jettó Ft-bao e íészenlrénti teljes meruryisége, a szezódér
:elies ideiétc vonatkozóan)

38 721 360 F1

], Fizetési hatltidó (napokban megadva. lePal4bb 30 leefeljebb 60) 60 nar

,(, ,ill



cllenéítékének íncgfuetése- Á szerzódés melléldet(ei)ében heghanjlozott árumennyiségtól a
lehil,ások sorárr Megtendeló ,30 %-kzl elt&het.
1,2 A Száütó kötelezettséget Yállal affa, hogy az árukat a Ma8yar Elelmiszeíkön},v és a íIÁCCP
továbbá a vonatkozó jogszabáyok, elóitások szerinti min6ségben száIlítja le Megrende16 részéte.
1-3 lv{cgtende16 az árukat klzátó)ag s^ját céljalr^ hasznáJhatlz fel, annak kis,, vagy
nagykeleskede)rni továbbértékesítéséte nem jogosuJt.

2. A szetződés ellenéttéke
2.7 A szetződ,és ellenéítéke a 3. rész tekiítetében 38 '721 3ó0, HUF * ÁFL, aza.
Harmincnyolcmiüó-}rétszázhuszonegyezet-hátomszázhatvan Fotint + ÁFA

A szerződés ellenéítékc a 4. tész tekintetében 30 873 500, HUF + ÁFA9 azaz
Harmincmiüó_nyol.százhen en}rzromezct ótszáz Foíint + ÁFA

2.2 Á szerzódós ellenértéke, a szctzódéses át, Megíendel6 telephelyén, r§int átadási helyeí a jelen
szcrzódésbeo megh^tátozott teljesítéssel értendó és az átuk á§.ételekof a szállítólevélen
feltüfltetett mennfség, illetYe ténylegcsen mét sűly dapjál, a tészszáütások teljesítés {azolását
követóen a teljes tészszáütrnányil voítzd(ozóan _ kiáütott szám]iik alapján a jelen szetzódés 6.
pontjábrn fog]attaknak megfelelóerr kefiil kiEzetéste

2.3 A szetzőáéses á,t tögzített, f,x át, 2ttól a Száütó nell} tethet e], kiilönösen nem inflációs vagy
beszáütói áremelkedésre való hiva&ozással.

2,4 Fenti átak a jelerr szerzódés haáya alatt kötötfuek telrinteírd6k, azok módosíásiLrz _ az aÁbbi
kivételeklrel kizáróIag a lelek ításos meg,állapodása alapján ketiiüet sot, Az Ajátlattevó által
megadott ajánlati átak az 

^jár!l^tte,íő 
szi]lr'áí^ a szeeódés hatályba lépését6l szárnított 12 hónapig

kötóttíIek tekiítendók.

2.5 Száütó kötelezettséget vállrl arra, hogy jelen szelz ődés haáIa alátt közvedenü va8), közvetve
általa meghirdetett valamcnnl.i akciós átorr történó eítékesítés feltételeit az adott időszakban
Megtendeló tész&e tőrtéíró száü!ísokía is kiterjeszti. Ennek megfelelóen e száütások
tekrrrtetében a jeien szetzódésben !ögzített áíak, ki]lön meg,állapodás nélkiil a Száütó által
meghitdetett akciós áta}nak megfelelóen módosulnak. Az akció idótattaírráról és az enflek során
érvényes árakról Száütó legkésóbb az akció megindítását megel6zó 30 íappal ertesíteni tártozik
I{egtendel6t,

2.6 Szá1]1tó a fentiek szetinti módon és fotmában kóteles a szerzódés lratálya alatt a jelen
szcrzódés tátgyát képezó átukta vona&ozó, az 

^nllak 
gíttóla áIt^I tfueghiídetett kedíezméíryeket

a Vevó tészérc biztosít^i1, 
^zz^I ^ 

feltétellel,hogy ezeknek a kedvezményeknek az igenybevétel&e
a nreghildetett akció leltételei szerint a Száütó jogosult.

3. A teljesítés helye
Pétet$, Sándol Utcai Kótház-Rendelóintézet és Baleseti Központ
Péter8, Sándoí utcai telephely éleltniszel taktára (107ó Budapest, Pétet$ Sándot u. 8-20)
ÁIsóetdósot utcai telephely élelrniszet taktáta (1 074 Budapesq Alsóetdósot 7.)

Fiumei úii telephely éleLmiszet nktáta (1081 Budapest, Fiumei út 17,)

4. Ké§edelínes teliesítés
1.1. Á Száütónak a tetmékek leszálljtását és a szolgáltaeások teljesítését a szerz6désben
meghatátozot! i]lewe a felek áta1 kötelezően elfogadott határid6k szerint és miaósógbeo kell
elvégeznie, Szállító minóségellen6re útján köteles meggyőzőáá az átu leszáütását megclózóen,
hogy a telfiék a jelen szetzódésben foglaltaknak negfeleló títgp és minóségú, és a leszáüús
ködJményei és feltétele.i megfeteJaek 

^z 
\i.ílatáb^n foglaltaknak, valamint az ide vonatkozó

jogszabá\i el6ításoknak,



4.2. Hibás teJjesítésnek minósül a hi]:ásan, nem megfeleló min6ségben, vagy nem a2 ajánlamak
megfelelóen illetve nódon ]eszállított tetmék és ieljesítés, Hibás teljcsítés esetén a Megtendeló
jogosuft 2 leszáütott tcrméket, ánrt Yisszautásítani, átvételét hegtágadíi. Száűtó a hibás teljesítés
esetén te.ljes köíű kártédtési íelelósséggel ürtozilr, szállító köteles mindent megtenni azért, hogy a
fubás teljesítésb61 etedő rnulasztását í$ielóbb ióvátegye.

1.3. Késede]mes teljesítésnek minósü a jelen megálapodásban foglalt idópontokat meghaladó
id6poítban leszáütott átu. Száütó a késede]mes teljesítése esetén teljes köó káftédtési
felelósséggel t^ttozlk. Szá]]jtó köteles rrrindent megtenni azétt, hogy a késedeJrnes teliesítésből
eredő mulasztását nrielóbb jóvátegye,

4.4. Ámennyiben a rneglendelt élelmiszer a szeízódésben rneghatáíozott hatátid6te hibásan
(nem megfeleló minóségben, yag! nem 

^z 
ajánJztnak megfeleló módon), vagy nem keíiil

Ieszáűásta, a le nem száütott, vagy hibásan leszáűtott, és Megrendelő szanzta tgazol\atóan
pótolhatadan ós azonnali felhasználásra szükséges tételeket Megtendeló jogosuJt más fortásból
bcsz,etezni, az,zal, hogy a lelretséges legtövidebb idón belül a Száütót erróI a téflyíól íásban
éttesíti. Az éítesítéssel egy idóben Megtendelő a le neln száütott tételíe vonatkozó ínegrendelését
jogosult.v-isszavoruri, Á megtendelés visszavonásának ténye nem mentesiti Száűtót a
szerzódésben foglalt kártéítési és egyób kótelezettsége a.lóL

5. Kötbér, káttédtés
5,1, Áncnnyibcn a Szállító elmulasztja a szezódésben vállalt kötclczettségeinek teljesítését a
szerzódésben vállrlt haeáridón ('hatáidőkön) belril vagy hibásan teljesít, úgy Megtendeló a
szezódésszegésbóI fakadó egyéb kátigényén tril késedelrni és hibás tetjesítési kőtbéffe jogosult.
Késedelmes teljcsítés csetén a kötbér nréttéke az eíedménytelenül eltelt tcljcsítési határid6t kővető
minden késcdclmesen eltelt 1 óra rrán az írásban megtendelt, ie neín szállított áfu ÁFA néIkiil
szárnított szetzódéses étókének 2 To,a. ,Hlbás teljesítés esetén 2 kötber hértéke az írásban
mcgtcndclt, hibás teljesítéssel étirrtett áru ÁFA nélkiil számított szerzódéscs értékének 10 %-a. Á
N,tegrendeló a kötbét meghahdó lr:árát is éwényesíüeti e Szállítóval szemben. Megtendelónck
1ogábal áL az esedékessé vált kötbért a vételáiból visszatart2ni (a Kbt. 130.§ (3) bekezdésében
fogJaltak sérelme néIlnil).

5.2. Ámennyiben z szetzőáés teljesítésc során bátrni}or szá]lit6 száíÍrilí^ olyan kötiilmény át
eló, amely akadályozza az idóben tórtéíró teljesítést, ugy halldéktz]ánrn értesítenie kell fuísban
Megtendeiót a késedelem tényétól, annak várható elhúzódásáróI és okairól, valamint ésszetí
póthatátidót kell túznie a teljesítésle.

5.3. Megrendcló a Száütó te\.ékenységéyel vagy mulasztásával kapcso]atbaí keletkezett káíát
érvényesíüeti Száűtóval szemben, a bizonftottan SzáJlító hibájából keletkezett kát megtéritésere,

5,4. Ámennyiben a szeíződés teljesítése Szállítónak fekóható okból meghiúsul, a Szlűtót a
meghiúsulással éíintctt áfuk ÁFÁ nélkiil számított s2ec6déses árának 20 7" át kitevó météhi
meghiúsrrlási kötbét tetheli

6 Fizetési feltételek
6.1 Az lgzzolt tdjesítés eJlenértékének kiegyerrlítése a Száütó átali teljesítés és a Megtendeló által

ennek elismetéseként alíkt szálitóIe,,-éIkézhezvételét kör,etóen kilütott szánla ellenében, szám]a
Megtendeló általi kózhczvételének napját követó legkésóbb 60 napon belü (Száütó a teljesítéstól
számított frzetési hatfuidóre tett ajá ata a]apján) ánralíssal, magyar Fofintban töfténik szálliió
OTP Bank NyRt nél r.ezetett 71739009-20241614 szá.raí bankszá,t,nláján.
Á fizetés abban az idóPontban száhít leljesítettnek, amikot Megtende16 bantja Megtendeló
szánrláját a kifizetésre ketiil6 összeggel megterheli,
ó,2 Megtendeló az ellcnszolgáltatásból eted6 tartozásával szemben csak a száIlító által eüsn]eí!
egynemú ós lejáít követelését számíthatja be, líegrendel6 Ezetési késedelme esetén Száűtó a

l



lolgári Törr,énykónytő], szóIó 1959. évi IV_ törvény szeíinti késede]íni kamat felszámításfua
jogosult.

6,3 Száütó tudomá§ul veszi, hogy mint nyeftes aiánlattev6 nern fuet, illetve számol el e szetzódés
teljcsítésévcl összefiiggésbcn olyan költségekct, me\ek a I(bt, 5ó, §, (1) bekezdés k) pontja
szerinti fcltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fd és melyek Száütó
adóköteles jóvedelmének csök}entésérc alkatmasak.

7. szálütási feltélelek és batáridők
'7.1. Száűtő 

^z ^nk^t 
a 3, pontb^í heghaúrozott tel;esítés he\ere száIlítja Ic Megtendeló

ftásos megrendelése alapján, A megtendelésekben a N{egtendeló a tényleges szüksógleteknek
megfelclócn szábadon jogosult az igcnyclt mennyiséget meghatározni.

7.2. Megendeló minden héten csűtöfiökön 'l5 ótáig írásban, telefaxoa megkiildve köteles a
szállíLlndó áruk nennyiségét és pontos ínegnevezését, valamint a száűtási napofta)t Száütó
tészéte megádíú. T€lefonon történt megtendelés esetén is köteles Megtendeló ításban eljuttami a
megrerrdelést, ,,t€lefonon megíendelve" jelöléssei, feltiintetve azon 

^ 
Szál]itó xészérőI 

^megendelési rögzító szcméIy nevét, Megtendeló a száürás napját megeló ző 24 óíáig jogosu]t 
^Lér r . zalJirm jny összctóteléneL módosirisára,

1.3. szál]itó az által^ kiáütott szállítólevé]te és szár áta köteles felvezemi a Megtendeló által
telef,lxon eljuttntott rrregtendelés számát.

7.1, Száütó a mcgtendelt i,rnk^t 
^z 

Aláfi]attéteh Dokr:nreneicióban iészletezettek szeiint
kőteles leszállítani:

3. számú tész
Tei és teiter:rnékek

Pétcí& sándol Utcai Kótház-
Rendelőintézet é§ Baleseti központ

Megrendelés határideje, gyakorisága
Á tárgy hetet mcgelózó hét csütörtök 15 óra8.
Á száütást megelózó rrapon módosíuíssal 12

őtáis

Előíít §záltítási hatáíidő Á megrendelósen szetepló idóponl Száütás
Hed ú alla]ommal mefiendeló isénve szeiíírt

Áwétel időDontia ítól-is) Ressel01-0ó ótág

4. s2^n7í tész
Tejkészítményck

péter§r sándor utcai kórhár-
Rendelőintézet és Baleseti Központ

Megrcndelós határideic, gyakotisága
A tálgy hetet megelózó hét csűtöttök 1 5 óláig.
A száütíst megclóző napon módosítíssal12

órátz

Előírt szálítási határidő Á megteldelésen szerepl6 idópont. Száűás
Heri 6 alla]ommal, megíendeló iqónye .zerint

Atvétel időDontia (tól-is) Respel 01 06 óráe

Á fentiektól eltéró idópontban tötténó száütásta Száűtó csak Megtendeló el6zetes íiásos
jóváhaglása esetén jogosult,

7.5. Az áruk leszállításakot Megtende16 képviselóje az :írut tnerrnyiségileg átveszi, Az átvétel
databáru esetében sláíí]]aáss^\, egyéb csctbeo meréssel töíténik, Az árú heflrr},iségi átvételének
tényét a szállítóIevélen aláLltásáyal és béIyegzővel igxzolja (t€ljesítésigazolás), az esedeges

hiányokat, r.alamint az esedeges száliítási késedelem térryét Megtendel6 átadás átvételi két
példányos jegyzókönJ,vben tögzíti, melyból a másolati példány a Száütót illcti rneg.

,1

i\



7,6. Az átvételkol nem észlelh€tő, iejtett minóségi hiba, vagy csomagoJáson belü mennyiségi
hlány esetén a Megrendeló a hiba vagy hiány észlelését kö\,€t6en egy munkanapon beliiltásban
éftesíti a Száütól Á min6ségt kifogás megalapozotcsága tekintetében kialakult üta esetén a
vonatkozó szabvány szeriíti tointavétel dapján a Budapest Fóvátos Korrnányhivatala
Népegészségiigyi Szakigazgatísi Szetve szaloéleménye ^z iLrár'y^dó. A min6ségi kifogís
érr.énycsítósével kapcsolatos köliségek a kifogás rnega]ápozottságz esetén a Száütót, a]4Ptalansága
esetén a Megtendelót teíhe]ik,

7 .7. A Száütó az áfukát x száüús módjánek mcgfeleló csomagolásban, s zabályszeílel szálJlga
le, Á csomagoláson a mcgfeleló kezeléste és tátolásta vonatkozó cínrkék feltiintctésre keriilnek. A
leszállított áruk fu-laxozőtól törtéfló átvétele és a fuvarozóval szembeni esedeges kárigenyek
étvényesítése a Száütó kötelezettsége,

7.8, Száütó 2 teljesítés soíán kötcles Megíendcló (kótház) munlr^teídjét fuyelembe verrni.

8. Csomagolás
8.1, Száűtó 

^ 
Ieszillita.áó átut sziüség szerint göngyölegben, vagy a száürás módjának

megfeleló egyéb csomagolásban száütja ]e. Á csomagoláson a szavatossági ieiátatot jól láüatóan
meg kell iclölni. A csohxgolásnak _ a leszáűtandó áru jetleget figyeletnbe véve _ bjztosítania kell
az áru minóségi megóraísát.

8.2. Az ixu száMtásához szükséges gőngyölegeket §aját kőltségére a Száűtó btztosigz. A
Ieszáütott áruk felhasznáását követóen (illetve a felek eseti megátlrpodása szerht az áfuk
átvételét köYetóeí) a göngyölegeket a Megtendeló kőteles a S2áütónak a követke2ó esedékes
száütáskor visszaszolgáltami,

8,3, Á góngyöIegek tutajdonjoga Száűtót illeti meg, A góryyölegekben bekövetk€zett,
Níc5endelónek lelróhátóan keleikezett lráíokat Megtendeló kötclcs Száütónak megt&íteni,

9. szavatosság
Szállító a jelen szerződés alapján Ieszáűásla kerüló áfuk felhasználhatóságára a vonatkozó
engedélyek szednti szavatosságot vállalja.

10, Engedélyek
10.1, Száütó jelen szetzódés zlapján HzátóIag a hatályos, élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályoknak megfeleló, a fotgalomba hozatÁta yolztkozó engedélyekkel íendelkezó áíut
száüüat le.

10.2, Ámenrryiben báfinely áiu tekintetében az elóírt engedélyeket visszasotlják zz á.tu

lotgatrrazásának lehetóségét felfiiggeszti\ vagy megszúntetiJ<, Szállító kóteles e körülménytól
Mcgrendelót haladékta]anül éttesíteni. Ilyen esetben a felek a ltesett ánrci}k hással töftáló
pótlásáíól esetenként ál]apodnak meg,

11 Mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás
11.1 Á szezódésszegéssel kapcsolatos egyéb kárigényén tű a Mcgtendelónek jog.ában ál1 a

szetzódésr írásos fonaában felnondani az alábbi esetekben:

Ámetayiben a Sziűitó a szec6desben mcghaáozott hatfuidón beliil nen;. szá|ija Ie az ánlk
egészét vagy egy xészét v^gy h^ 

^ 
Száütó elmulasztja a szeízódésból adódó egyéb

köte.lezeitségének o(ötelezettségeineD teljesítését és ha a Száütó ezen mulasztásait íem hozz^
helyre a N{egtendeló mutasztíst megjelől6 éttesítése kézhezvételétóI számított 10 munkanapon
beliil

Ábbaí az esetbcn, ha Megrendeló fentiekbeo foglaltak oárl 
^ 

szetződést felnofld'a, Száűtó
meghiűuLási köüér fuetés&e kóteles, Á meghiúsuLísi kótbet mértéke a meghiúsulással érintett



álu ÁFÁ nélkü számított szezódéses óftékének 20 7o-a. Bfumely nem szetzódésszerú teljesítés
jogi lenntartás nákiili elfogadása a Megtende16 tészéről nem éttelmczhetó jogleholrüsként azon
igénytől vagy ignyekól, ame\ek a Megicndelól a szerzódésszeges köwetkezményeként
megilletik.

12 Vis maior
12,1 A 4., 5.,6. pontok kikötéseitől fiiggedeniil a Száütó nem sújtlrató késedelmi kótbéte|
kátédtéssel vagy a szetzódés mrrlaszás nátú felmondásáva| ha/és amcnnyiben a késede]nes
teljesítése vis maiot credménye,

Á jelen pont értclmezése szempontjábóI a "vis maiot" olyan esetekre vonattozik, mely a Száütó
ekaraún kí\,úl kóved<ezi} be, nem a Száütó |:Á!LlábóI vagy hanyagság.íból, ame\ekben a
körelez€tt késede]ínééft egyik fél sem íelelós @tk. 312.§. (1) bekezdése).

72.2 Yis maiotra a Száütó csak akkor hivatkozhag ha ajáolott levélben órtesíti a Megtendelőt a vis
maior tényéóI, okától és valószínú id6tAtt2t]Áíól. Ámerrnyibea Száűtó ezett kötelezettsógével
menthető ok nélkiil késlekedik, Megendel6 ebból eredó kárát köteles ínegtédteni, ete 

^z'LdőteN{egtendelő késedel,ni kötbéíre igéíyt tarüat.

12,3 Amennyiben a Megtendeló egyéb iiányri írásos utásítást nem ad, a Szállítón* tovább kell
teljesítenie szerzódéses kötelezettségeiq ameflnyiben a2 ésszerúen lehetséges és meg kell kctesnie
minden ésszetű a]tetnatív módot a teljesítéste, melyet a vis maiot esete nem g,átol,

12,4 Á szetzódésben foglnlt hatíiid6k a vis maiot idótartamár,al meghosszabbodnak.
Ámenrryiben a vis maiot idótafama meghaladja a 30 napot, a Megendelónek j<;gÁbal il1 a
szerzódés neín teljesített észétől elá]ln| 

^ 
hátíányos jogi következmények nélkiil oly módon, hogy

a Száűtónlk eíól &tesítést kiild.

13 vitás kérdések tendezése
13,1 Megrendelónek és a Szállítónzk meg kell tennie mindent annak erdekében, hogy közveden
tátgyalások útján tendezzenek tr-rindca olyan nézeteltétést vagy vitág me\ közőttiik a szetzódés
ketetében vagy a szerzódéssel kapcsolatban merü fel. Minden, a szenődés megkötése után
fe]rrreröló és a felektól függedcn olyan köriilménl,ról amely a szcrzódés teljesítésót al<adályozza, a
íelek kolcscjnösen Lórele,eL egpüst rájeLoztami,

13.2 Felek a 1áetl szetzódésből etedó vitás kétdéseket elsósotban egymás kózötti egyeztetés ú§án
egyezséggel kísórük mcg reodezni. Ennek r§egfuúsulása esetén a jogvita eldöntéséte a Megtendeló
székhelye szetinti illetékes bítóság illetékességót kötik ki,

14 A szetződés hatálya
14,1 Jelen szezódés ann^k aláí!ása r'apján ],éP h^áyb4 és 12 hónap hatfuozott idótattamra jön
létre. Megtende16 az 59 /2011. [V,12.) Korrn. íeídelet 2/Á.§ rn) poígábafi foglaltzk alapján
kiköti jelen szez6dés felmonüsi iogát ar.a az esette, ha a hivatíozott kotmányrcndelet alapján
megadott teljesítési határidó lejárta elótt keletmeg.íllapodás lép hatáyba,
14.2 A szeíződés csak a szerzódő lelek kózós megegyezésével, ftásos fomában módosítható, a

Kbt. 132. §-fuak fig,elembevételével.

15 A §z€fződés megszúnése
15.1 Felek a szetz6dés teljesítésóben érdekeltek, ezélt annak silreíe étdekében mindeot
$egtesznek-

75.2 A szetzőáés egyoldalú íílesziifrtetésóle - e]állás, illetve felmondás - csak sűyos
szezódésszegés esetében van lehetóség a jelen szetzódésben meghatátozottak szerint. Áz

\l

N. \l



elállásm, ille§e feL.nondásm okot adó tén}tól elózetesen a másil felet íásban értesiteni kell és a
jogellenes magatartás megszüntetéséte hatátid6t kctl kitúzni. A jelen szerzódéstól történó
egyoldalú elállás, illetve fe]mondás esetén az atra okot adó fél kóteles megtétíteni a másik félrrek
az ebból eted6 teljes kátát,

15.3 A SzáIlító azonnali hatállyal jogosult a szerzódéstól elállni, illctve a szcrzódóst fclmoadani ha
a li{egtcndeló a jelen szerzódésben a fe]adat e1],átásához szűkséges kótelezettségeit ításbeli
fclszóJirásta - megfeieió hatátidóte - nem teljesíti,

15.4 Á N{egíendeló nzornali hatállyal jogosult a szczódést lnegszüíltetni ha a Száütó saját vagy
köztemúkódóje hibájából a feJadat_át megfele16 határidóre felszólítás ellenete sem teljesíti, a
póthatáridót clnulasztj^, 

^ 
Saáüitő ellen csód - íászámoIási eljárás,lan folyamatban és a feladat

elvégése erte tekintettel el6íe ]átiatónír nem teljesíthető, amely a Megtendeló tészét6l
érdekmúlást eredmónyez, valamint a Száűtó trregszegi á titoktaftási és/vagy adawédelrni
kötelezettsógét. Ezen &dekműást a SzáUító, ínint szeíz6désszegésíe alapot adó clállási jogot
elfogadja.

15.5 Megíendelónek és Szállítónak meg kell tenrie mindent annak étdekében, hogy közveden
tárgyalások útján tendezzenelr ninden olyan nézeteltétést vagy vitáq mely kózöttiik a szerzódés

keretében vagy a szerz6déssel kapcsoiatbaí meiil fel. Minden, a szerzódés tnegkötése után
felneiiló és a fe]ekt61 fiiggeden olyan kórüLtnénytő\ amely z szetződés teljesítését akadáyozza, a

felek kol."ór lser \orele.ek egymá"r rajékozurni.

15.ó FIa a Megíendeló és a Száütó 22 efulített közvetlen és köteden tátgyalások mcgkezdésétól

§zámított 30 napon belüt nem tudják mcgoldani a szetződés aIapjál vagy ezze\ összefiiggésben

kelet].ezett jogvitájukat, úgy e jogvltít - ideérwe a szetz6dés létejöttével, éwerryességével,

mcgszüntetéséve} kapcsolltos jogyitáLat is - a Megendeló széLJielyc szcrint illetékes bftóság elé

kcll uta]rri.

16 Egyebek
16-1 Sz|űtó a lvlcgtendeló elózetes íásos hozzltlárllása nélkiii az cljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizáóIag a szenődés tellesítésére hasznáüatja fel,

16-2 Az egr+ íá álí^l a másik fé]nek kiildött értesíteseket írásban kell megkiildeni a szeízódésben
meghatátozott címte vagy telefax szánta.

A kápcso]atta!úsm kijelölt személy:
Megrendeló részéról:
Zsamay Tstr,án, gazdas ág ryzzgató
(telefo11: 461-471 1, fax: 461 4'7 12)

SzálLító részétól:
Nér,: ÁL.nási Csaba igazg2tó helyettes
Telefon: +36 30 9458108
Név: vanyó László tefiiieti képvisel6
TeIeíorL: +36 30 6398221

Czéknán Etvin élelmezési oszt^r,v ezető
461 4'l 66, íax: 505-4258

16.3 SzáIlro a szetződés teljesítesének teljes idótatama alatt tr:lajdonosi szetkezetét Megtendcló

számára megismerhetóré teszi és az aLibbi űgJletekról lr{egtendelót ha]adéktalanul ettesíti:

- Szállítóban kön etenea ragy közredeniil 25%-ot meghaladó nrlajdoni tészesedóst szetez

va}ame\ olyan jogi személy ragr jogi szemé\iséggel nem tendelkez6 gazdasági rtsaság,

ahely írem íelel meg a KbL 5ó. § (1) bekezd§s k) polgábal t,deghaátozott feltételeknek.

Szállító közvetetten vag1. köredeniii 25"/",ot meghaladó tr:lajdoni tészesedést szerez

valamely o1yan jogi személr tagr jogr személyiséggel nem tendelkező gzzdlsági
,7



úrsaságban, amely nem felel meg a Kbt. 5ó, § (1) betezdés ,€/ pon§ában megha!ározott
feltételeknek-

Ebberr az esetben Níegtendeló jogosult és e5üel köteles l szeiz6dést fel,nondani ha
szükséges olyan határidól,cl, lmü tehetóvé teszi, hogy a szetzódéssel érintett feladata
ellárisátóI goadoskodrri tudjon, Á feJnondás esetén a Száűtó 

^ 
szetződés mcg§2únése

elótt mát teljesített ánr szezódésszerri pénzbeli ellen&tékéte jogosult.

1ó,4 Ámemyiben S2á ító küröldi adóillctósógú köteles a szetzódéshez 
^ífu 

yo17^tkozó

meghataLnazást csatoLei, hogy az illetósége szetinti adóhatóságtól a magyat adóhatóság
köz..edenü beszetezhet Szállítóta vonatkozó adetokat az országok közötti jogsegély
igénlüevételc nélkü.

16,5 Á szerzódésbcn nem vagy íeín kitnefítóen szabáIyozott kétdések tekintetében a Kbt.., a Pt}.,
tor.ábbá az egyéb vonatkozó magyat jogszabályok tendelkezésci az itányadók.

Jelel szcrzódés 6 db egymással szó szerint mcgcgyezó példányban késziilt, Á szctzódés 5 db
etedeti példánva Níegtendelót és 1 etedeti példánya pedig SzáJlítót illeti meg,

Álulfuott felek a jelen szeizódést 2karanr.kkal mege g|czőnck t Já]lták, és jó,láhagyőlag aláítták.

Jclcn szerz6dés 8 db száínozott l^pot tArt^kír^z.

N.íellékletek:

1. sz, mellékletl Nyeites ajánl2t
2. sz, melléklet Ájánlati felhívás
3. sz, mcllóklet Ájánlattóteü dokumentáció

Kclt B u d e p e s t e n, 2013. 2ugusztu§ hó 12. napján i'.t, ,,(-i] ü{ i'
, EGER,{TJ I§"T. O

3;00 Eger, Sa§ u,60,
] Adószá!:l10ó7555,2-10' Rs79z: jl?]9009-2024'7ól4

Almási Csaba
igazgató helyettes

Szállító képvieletében
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