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ki,sóbbiekben eglütresen l.-elek között az alrrlírott napon ós helyel az alábbi feltételek szcrint:

PREAMBULUM

^j:lnlxrkérő 
a kózbeszerzésekről szóló 2011. évi C\iIIT. tó§.ény (a továbbiekban Kbt.) 83, §

Szeíjnt1 nyilt közbcszezési eljátást bonyolítoit 1e 10/2012/Pétetíy,,,Különféle élelmiszerek
beszerzése §záűtási szeíződés keletében" tárgvában. SzáIlító tészt vett az eljárásban, és a
benlújtott ajánlato]ret meglizsgáIó Bítál,ó blzottság javaslata alaPján, Ájánletkéró döntésc szcrrnt
c:cn cljárást a szetzódés mellékletében speciikált áíuk tekintetélreír, a Kbl 71, § (2) bekezdés b)

Pontjában lajg7ítcttcknck ncgfclclócn összcssógébeír legclónvöscbb ajánlat éttékelési szempont
aiapján Szállító, fiírt nyettes ajánatter,ó 2013, áp s B. napján kelt ajánlata (a továbbiakban
nyettes ajánlat) alapulvételér.el a 7. tész tekjntetében mcgnveíte, az alíbbi ajánlati elemekl<el:

7, íész
1, Ájánlati ár (\Iettó Ftban a részenkénti teljes merrnyiségre, a
szerzódés teljes ]rtejórc voíralko7óefl)

24 524 800 Ft

2, lizcrési hetáridó (rr^Dokban meeadva. leqalább 30 leefetjelrb 60) 60 nap

Fcntlck :rlapján az eljátást meginűtó felhívásban (továbbiekbarr Felhívá$ és ,1Z Ajánllttéte]i
dokumcntációban (tor,ábbiakban Dokumentáció) Iögzítert feltételnek eleget téve felek az alábbi
szerzódést kötik:

1. Szeíződés tárgya

1- 1 Á SZePódós táíg\,1l 
^z 

qánl^tkétő 
^It^I ^'|ED 

en 2013. íebíaát 23. n^Pjáíj 213 /s 039 062236

számmal nrcgjelerrt Felhír.ásban és a Dokrrrrrentációb2n meghatáfozott, ós a jelen szetzódés

nlclléklet(ei)óbcn megnel-ezett éIelmiszerek a rovábbiakban: átuk - adásvétclc, szá]lítása és

e]lenéttékének megfrzetése. Á szcrzódés mellékle(ei)ében meghatározott ár,Lrmennyiségtó1 a

lchír.ások sotán N,ícgtendeló -30 %-L1l eltéthet,

1,2 ,\ Száütó kötelczcttsógct vállel:rna, hog1 rz árul<at a Ntlgvar Elelrniszerkönlr, és a }tdCCP
tor.ábbá a vonartozó jogszabálvolr, clóírások szeífiti minóségben száütja le Níegrend"]á té.zét"
1,3 N{egtcndeló az ára|,at kizáróIag saját cájaia használhatja fc1, annak kis-, vagl
rragykcLcskedelni továbbétókcsitésére nerr-r jogosult.

l,i-



2. A szerződés ellenétéke

2,1 A §zeíződés ellenéítéke 24 521, B00, HUF + ÁFA, azaz Huszonnégymilüó,
ötszázhuszotnégr,,ezcr nvolcszáz Forint + ÁFA

2,2 Á szcrzór]és ellenértéke, x szerzódéses áI, N,fcgtendeló telephelyén, mint átadási heb,eí a jelen
szegódésberr mcghatátozott teljesítésscl értendó és 

^z 
áruk átyételekor a szállítólel.élcn

lelriirrtctctt menlrliség, illctve ténylcgesen méír sú]y ,.lapján, a rószszállítások teljesítés igazolását
kör.etóerr a tcljes tészszáütmárpa vonatkozóan - kiíütott számlík alapján a jelen szetzódés 6,
pontjában foglaltaknak mcgfclelóerr kenil kifizetéste

2,3 A szetzódéses á! fögzílett, fi]i á1, attól 2 Szálütó ncm téíhet el, külőnösen ncn inflációs mgy
beszállítói átemelkedésre r.aló hir.atkozással-

2,,{ Irenti árak a jeleo szerzódés hatálya atatt kötöttnek tekintendók, azok módosításáta az alábbi
k1\-ótclclrl(e1 - kizárólag a felek ításos megi]laPodása alapján ketiiüet sot, Az Ajánlattevó által
megadort ajánlati átak az qÁI^ftevő száí]lLá.3 a szerzódós hatátvba ]éPésétót szánított 12 hónapig
kötörtnek tekintcndók_

2,5 Száütó kötclczcttséget váüal atta, hogy jelen szelzódis hatálya áhtt kozvetlenüt vxgy kóz\.etve
ált:r.la meghídetett valemenryi akciós áton töíténó éfiékesítés feltételeit az a<lott idószakban
Nlegrendeló tészéte töténó szálLításokta is kitcrjcszti, Enrrek megfelelóen e száütások
tckiüctébcn a jelen szetzódósbcn tögzített árak, küIön megállapodás nélkul a SzáUító által
meghitderett akciós áraknak megfelel6en rrródosulnak, Áz akció idótattamáíól és az cnnek sotá1
óLr.óni,cs átakró1 Száütó legkósóbb az akció megindítását megelózó 30 nappal értesíteni tartozik
N{egíendelót,

2,6 Száűtó a fentiek szerrnti rnódon és fotmában kőteles a szetzódés hatályx a]att á jeleíl
szezódés tátgvát képezó árukn Yonatkozó, az annak gvártója által nreghrrdetett kedvezménveket
e \Icvó részérc biztosítafu, azzal a feltéte]lel, hogy ezeknek a kedr.ezményeknek a7 ige§óe.r,ételéie
e meghJdelett akció feltételei szeint a Száütó jogosult.

3. A tcljesítés helye

PéteíE, Sá doi L]tcai Kótház-Rendelójrrtézet és Beleseti KözPont
Péter§ Sánclor utcai telephely éleJniszet raktára (107ó Budapest, Péte$, Sándot u. 8 20,)
i\lsócrdősor utcai telephely élclniszet taktáta (1074 Budapest, Alsóerdósor 7,)

Fiumci úti tclcphcly, élclmiszct raktáía (10B1 Budapest, Fiumei út 17,)

4, Késedelmes teljesítés

4,1, l\ Szállítónak a tc(mókck leszáütását ós a szolg,áltatások teljesítését a szezódésben
mcghxtározoll, lllene a felek által kötelezóen elfogedott hatátidók szeint és minóségbcn kcll
elvégeznie, SzáIlító rninóségcllcnótc útján kötcles meggyózófui az, ánt laszál)itását megclózócn,
hogl, x terhék e jelen szetzódésben foglaltaknak mcgfclcló tátgyí és min6ségú, és a leszállítás
kotü]nónyei és feltételei megfelelnek 

^z ^jánl^t^b^n 
foglaltaknak, íalemjnt az ide vonatkozó

jogszabá\t elóhásoknak.

1.2- Hibás teljesítésnek minósiil a hibásan, nem megleleló minóségben, r,egy nem az aiánl,itnak
megfelelóen rllctvc n,ódon leszáütott temék és teljesítés. Hibás teljesítés esetén a N{egtendeló
jogosu]t a lcszáütott rerméket, áíut Yisszautasitani, áwétclét mcgtagadni, Száütó lr hibás tcljcsités
cset& reljes körú kárréitési felelósséggel taítozik. Száütó kóteles mindent megtenfli az&! hogy e

}lrbás tcljcsítésból etedó mulasztását mielóbb jóvátegle,

""( --



4,3 I(ésedelmes teljesítésnek minósül a jclcn megállapodásban foglalt idóPontokat meghalxdó
iclópottban leszáüiott áru, Száltító a kóscdeLnes teijesítése esetén teljcs köfú káítédtósi
felelősséggel txtto7ik. Szállíió kótelcs mindent megtemi xzért, hog1 a késcdelrnes tetjesítésból
eredó rnulasztísát miclóbb jóváteg,e,

4.1. Ámennyiben a nregreodcft élelmiszet a szer7ódósben meghatátozott hetáridórc hibásan
@en mcgfeleló mtnóségben, vAg!- nem az ajánletrrak megfeleló hódon), v,tg) nem kcrü
leszálütásra, a le nern szállított, vag1 lribásan lcszállított, és Megrendcló számáLxa tgazolhatóat:r
pótoLhaterlafl és azonnali fe]iasználásta szükséges tételeket N{egrcndeló jogosult rnás fotásból
beszetezll, tLzzel, hogl a lehctsógcs legtővidebb idón belül a Szá ítót eíól a tényrőI írásban
órtesítr, iz értesítéssel e9 idóbcn N{egtendetó a ]e nem száMtott tételte Yonad<ozó mcacndetését
jogosuJt l.isszavorrn, i mcgtendelés r.isszavonásának ténye ncm meítesíti Száütót a
szeízódósbcn foglalt l(áttédtési és egyéb kötelezettsége alóI.

5. Kötbér, kártéíítés

5,1, Amennlüen a Száütó clmulasztja a szetzódésben vá]lalt kötelezetiségein€k teljesítósét a
szcrzódésben r,á]lalt határidón (hatátidókön) belü\ vagl hibásan teljesít, úgy N{egrcndcló a
szetzó<lésszegésból fakadó eg é]: ká+ényén tíli késedelmi és hibás teljesítési kötbórte jogosult,
I(ésedelrnes teljesítés esetén a kötbéí méítéke a2 eíedményteleflül eltelt teljcsítósi hatátidót követó
mirrden késecle]rnesen eltelt 1 óta után az írásban megrendclt, Ie nem szállított áru ÁFÁ nclkül
sZáűtott szeízódéses éítékének 2 % a, Hibás teljesítés csetén a kőtbét métréke az írásban
nlegtcndett, libís teliesítósscl ódatett áru,\FÁ nllkul szjrnron szerzddéses cnikúnek '10 %-a, A
\Iegendcló a 1rötbórt meghaladó Mtát is érvényesín\eti a Száütór,al szcmben. N{e$endetónek
jogában át] az esedékessé rritt kötbéít e vételáíból visszatartani (a Kbt. 130.§ (3) bekezdésében
fogleltak sételme nélkiil).

5.2. Ámennyiben a szetzőáés teljesítése sotán báímikoi Száütó számára olvan könilmóny á1l

cIó, anelr, akadálvozza a2 idóben töíténó teliesítést, úgy luladéktalanrrl óftesítenie kel1 íiásbm
Nlcgrendelőt a késedeletrr tényéíóI, xnnak várható ethúzódásáró] és okairól, valamint ésszerú
póúatáLidőt kell tűzníe a teljesítésre,

5.3 X,ícgtcndeló a SzáIütó tevékcnységéícj l.agy mulasztásával kapcsolatban kclctkczctt kárát
ón-énl,esiüetr Száűtóva1 szemben, a bizoni,ítottan Száütó hibájából keled<ezett kát megterrtésére,

5,4 Ámennlrberr a szeú6dés teljesírése Szállítónak fcltóható okból meghiúsul, a Szállítót a

meglr_Lirsulással órintett áruk r\lr^ flélkiil szánított szeúódéses át^n^k 20 ok,^l kite.,6 métékú
megliúsulási kotb& tcrhc]i-

Fizctési feltételek

6,1 ,{z igazolt teljesités eJlenértékének kieglenlítése a szállító általi teljesítés és a lr{egíendeló által
cnnek e]rsmetésckónt aláírt szá]litólcvól kézhczvéte]ér kör,etóen kíáütotr szátrla ellenében, száfirla
\ícgLcndeló áltlL kézhezvélelénck napját köl.etó ]egkésóbb 60 rrapon belül (Szátütó a teljesitéstől
szánított fizctósi Lxtáíidóre tetr ajárrrata alapján) átüLllással, magyer Fodntbxn tőrténik Száütó
K&FI Bank Zlt- né] \,ezetett számú 10,+05073 50526682 66551001 balrkszánJájár:t,
A fizetés ebban xz idópontban számít teljesítetúek, amikor Mcgtcndeló bankja Níegendeló
szánláját a kilrzctósre keniló öSszeggel megterhcli,
6.2 ]\{cgrendeió az cllcnszolgáltatásból eíedó tafto7ásáv2l szemben csak a Szállító által eüsmct,
e$ocrnű és l€jáít ]róvctclósét száníüarja be, N{egtcndcló Flzetési késedel.ne esetén Száütó á

PolgáIi töffó ] kön}-\,tőI szóIó 1,959. ér,i IV. töréq szerlnti késedelrrri kamat felszámítására
jogosult.



6,3 SZáütó fudomásrrl veszi, trogy mint nyetes ajánlatrevó nem fizet, illetr-e számol el e szerzó<Jés
teljesítésével összefiiggésbcn olyan költségeket, melyek a l(bt, 56, §. (1) bekezdés k) ponga
szernlti fcltételeknek nem megfcleló társaság tekintetébcn merű]ack fet, és melyek S;áű;ó
edókilteles jóvecteJnének csőkkcntéséte alka]masak,

1.1. Szállitó a2 árukat a 3, pontbarr heghetáiozott tetjesítés helyére szállítja le llícgtendeló
írásos negrendclése alapján, Á megrendclósekben a Megtendeló a tén1.leges szüksógieteknek
mcgfclclócn szabadon iogosult az igóoyelt fiennyiséget meghatározni.

1,2. Nleg.tendeló mindcn héten csütöftökón 15 ótág ításban, telefaxon megkiildve köteles a
száütaúdó ájuk mcnnyiségét és pontos megnevezéset. Ya]_xmifll a 

"záLlítesr 
napolka)t Szálütó

rész&e megadni, 'l'elefonon töfiént megtendelés esetén is köteles Níe$endeló írásbm eljuttatni 2
megtendclést, ,,telefonon rrrcgtendelr,e" jclölóssel, felnintctr,-e azon e Szállító íészéróI a
mcgrendelést tögzító szcmély ner,ét, Megtendeló x száütás nnpját ncgelózó 2,{ óráig jogosutt a
\, r ,1.1 itman, d../eré,, '.ne^ módó,il,i.jra,

7.3, Szá]]:tó u áIta|a kiáűton szá]ütóler.éLe és szánrláta köteies fclvezemi a Mesrende16 által
tclcfaxon cijrrttatott megrendelés számát.

i.4. Száűtó a megrendelt árukt az Ájánlattéteü Dokumentációbán tészletezettek szcrint
köteles 1eszáütani:

7. száűtási feltételek és határidők

7. számú tész

ZöIdsóg, gl,iimölcs, sar.an},uságok, szátaz
hü\,,clycsek, tojás

Péter§, Sándot Utcai Kórház_
Rendelőintézet é§ Baleseti Központ

Megíendelés határideje, gyakorisága
Á t.Igy heLct m(gelozo lret csutortok l5

óráig. Á szálíúst rr-regclőző lzport
módosítással 12 ótáig

Előírt száűtá§i háráíidő
A megíendelésefl szetepló id6pont. Szá ítás

Hetí 3 alkalommal, megíendeló igén}€
sZeíint

Átvétel időpontia (tól-ig) Reggel 0ó 08 óráig

Á fentiektó] eltétó id6porrtban tötténó száütásra Szállító csak Megtendeló elózctes írásos

iór,áha5ása esetérr jogosult,

7.5, Áz ánrk leszáütásakot Nfegtendeló képviselóje nz árut íneflnviségilcg átvcszi. Az átr,étel
darabárrr esetében szánn ással, egyéJr esetben météssel töIténi}. Az átu mcnnyisógi át\,.ételének
t&r,ót a s7áLlítóler.élen aláírásával és bélycgzór,el igazolja (teljesítési9zolás), az esedeges
hiányokat, mlamint az esedeges szállítlsi késedelem ténvét N{eFendeló átadás-átvéte]i két
péIdányos jegyzőkön\,\,-berr tógzíti, me\üól a másolati péIdány a Száütót illeti meg,

7,6- Áz átvételkot nem észlelhetó, tejtett minósógi hiba, vagy csomagoláson belüü menn).isógi
lriány esetén a Nícgrendeló a hiba vag1 hlíny észlelését követőerr egy munkanapon belül ításban
éttcsít] a Száütót, n minőség1 kifogás megalapozottságe tckintetébcn ldalalrrrlt vitá csctén a
vonarkozó sz2bYání szethti minta.l,étel alapján a Budapest Fór,áros llormányhivatala
Népegészségu§.i Szakig,rzgatisi Szerr.e szakvéleménye ^z lc.ány^áó. A minóségi kifogás

L\4



ón,ónvcsítósór.el kapcsolatos költségek a kifog-ás megalapozottsága esetén a s7áütót, alapta]"nságá
csctón a Níegretdelőt terhclik.

'7.'7, A SZáütó a7 árukat a Száütás módjának megfeleló csomagolásban, szzbályszeúea száMtjz
1c, r\ csomagolásot a megfeleló kezeléste és tárolásra vonatkozó címkék fettüntetóste ketii]nek. Á
1eszáűtott áruk luvarozótól töíténó átvétele és a fuvarozóval szernbeni csetleges kárigények
ón,ónycsitóse a Száüró kötele7cttsége.

l- l] Száütó e te!esítis solán kóteles Nfcgrcndcló ftótház) munkatendjét figyelembe vennr.

Csornagolás8.

8,1. Száütó a leszállitandó árut szükség szerjnt göngyölegben, vag1 a száütás módjának
megfeleló egéb cson-ragolásban száütja le, Á csohagoláson a szavxtossági lejáíatot jól líüatóen
mcg kc1l jcloJni, i csomagolásnak a ieszáütandó árrr jellegct Frgl.elembe vévc biztosítania kell
az ál,u rntnósógi megór.ását,

B,2. \z án sz|űtásához szükséges gőn$őlegeket saját költségéte a Száütó biztosítia. A
leszáütott átuk lelhasználását köl.etóen (illetve a felek eseti megállapodása szcrint az áruk
át\.ételér köl-etóen) a göng,r,ölcgcket a Megrendeló kőteles a SzálLítótak a kör,etkczó esedékes
szállitáslior lisszaszolgáltatni,

8,3, Á göngl,ölegek tulajdonjoga Száütót i]leti meg, i\ góngyőlegekben bekövctkczctt,
\íegrendelónek feJróhatóaú lreletkezeri káJokat Níegíendeló Löteles Száürórrek megtótítcni_

9. szavatosság

Szállító e 1elen szeízódés atapián lcszállításra kcnilő átuk felhasználhatóságáta a yonad(ozó
cngccléll,ek szednti szlvatosságot vállalja,

10. Engedélyek

10,1, Száütó jelen szcrzódés alaplál kizá,tóIag a hatályos, éle]niszerekrc vonatkozó
jogszabályo]mak megfeleló, a fotgalonrba hozata]ra vonatkozó engedélvcLkcl iendelkezó árut

10,2, Amemlüen bármely átu tek]itetébei az elóítt engedéIvcLct \isszavonják, az átu
forgalrnazásának lehctóségét felfiiggesztik, vagy- megszúntetik, Száütó köteles e lrödi]rnén]jtól
iíca:cndelót lu]adéktalanrrl értcsítcni. l1yen esctbcn A fclek a kiesett áncikk mással rrJírénó
pódásátó1 esetenltént állapodnak meg,

11 Mulasztás, meghiúsulás miatti szeíződésfelrnondás

11,1 r\ szcrzódésszegésscl lrxpcsolátos cglób kárigényén tti1 a N{egrendelőnek jogábalr á11 a
szeízódést itásos ío nában fc]rnondani az alábbi csctekben:
Amenrrl.rben a Száütó a szcúódósben mcghátáto7ott hatálidón bcliil ncnr szálíqa lc az áíuk
egészét veg1 eg,v részét lagl lra a Száütó el,nulasztja a szezódésból adódó egyéb
kötelezertségétek (kötelezettségenek) teljesítését ós lra a Száütó ezen mulasztásáit nem hozze
ltel,vre a llegtentleló mr asztást megjelöló éttcsítósc kézhczvótclótól számitott 10 munkanapon
bclü1,

Ábbao az esctbcn, ha N{cgrcndeló fcntiekben loglaltak okán a szerzódést feJarondja, Száütó
nlcghiúnrlási kötbét fizetéséíe kóteles, Á meghiúsulási kötbéi méítéke a meghiúsnlássrl étintett
átu AI,'.\ nélkül számított szerzódéses értékének 20 %-a, Bátmeiy nem szeízódésszerű teljesítés



jogi fenntattás nélkűü elfogadása a Megtendeló lészélól nerrr értclrnezhetó joglemondásként azon
igénitóI vag,v igénl,ckról, ame\ek a N{egtendelót a szezódésszegés követ}ezményeként
meg]llet]k,

12 vis maioí

12.1 r\,l., -5,,6, Pontok kikötéseitól függctlcniil a Száütó ncm sújthátó késcde]mi kötbéficl,
káLtéitésset vag1 a szetzódés mulasztás miatti fellondásár.al, halés amennyiben a késedelrrres
teljesítésc vis maior eredménve,

.\ jclcn pont értel.nezése szempontjából a "vis maiot" olyan esetekre vonatkozik, mely a Száűió
akaratírr kív,it következik be, nem a Száütó hibájából vagv hanyagságából, ame\ekben a

kőtelezett kósedelnééIt egyik fél sem felelós (Ptk, 312.§, (1) bckczdésc).

12.2 Vjs maioíIa x Száűtó csak akkot hir.atkozhat, ha ajánlott lcvóIbcn órtcsíti a Mcgrcndclót x vis
meiot tényóról, olráról és valószínú idótaíL1n1áról. Amennyiben Szállító ezen kőtelezettsé8éYel
menthctó ok nélkiit késlekedik, N,Iegtendeló ebból etedó kárát kóteles megt&íteni, ette az id6re
N,Icgtendeló késedelrni kötbétte igényt tafthAt

12,3 lrnennyiben a l\Iegtencleló caéb nánl.Lr ításos utasítást nem ad, a Száütónak tovább kell
tel;csitenre szetzódéscs kötclezettségeit, ameínyiben ez ésszclúcn lehetséges és meg kell keresnie
mindcn ésszerú altetnatív módot a teljesítésíe, mely€t e,!-is maior csete nem gátol,

12,4 A szerződésbcn foglalt határidók a r.is maior idótartamával meghosszebbodnak.
An-renni.ibcn a vis meiot idótattama meghaladja a 30 napot, a N{egtendelónck jogában ál1 a

szcrzódés nem tcliesíten részétól elál]rri a háttányos jogi köved<ezmények nélkűl olv módon, lrog1

a Szállítónak crr6l éltesítést küd,

13 viíás kéídések ícndezése

13,1 N{egtendelónck és a Száütórrek meg kcll tenníe mindent annak érdekében, hogy kőzvetlcn
tálgíalások úqán íendczzcnek rlliiden olyan nézeteltétést ,v-agy vitát, mely közötti]k l szetződ.és

ketctóberr vagy a szetzódéssel kapcsolatban metüi fel. Níinden, e szeúódés megkötése uán
fclnefLrló ós e felektóI fiigpdcn otyan köirilményról, eme\ a szetzódés teljcsítését akadályozza, a

el.k "ol.,cjr;.en k- . c.cL cgyrrlw ,;iékozrarni,

13,2 Felck a jelen szclzódésból etedó,v-itás kédéseket elsősorbat egymás közötti egyeztetés útján

egyezséggcl kisétük mcg rendezni, Ennek rneghiúsulása esetén e iogl,ita eldöntéséte a N{egtendelő

székl elye szerintí illetékcs bífóság illetékességét kötik ki,

14 A szerződés hatálya

14,1 }elerr szerzódés annak aláítása n2Pján lép hatál}ba, és 12 hónap határozott idótattant,r jőn

lérre. N{egrendcló t 59/2011. (Iv,12,) Korm, terrdelet 2/,\,§ rn) pontjábafl foglaltak elepján

krköti jelen szerződés fclmondási jogát ala az esctre, ha a hivatkozott kormánytcndelet alapján

mcgádott tel]esítési hatáíidó leiártA elótt ketetmegállapodás Iép hatályba.

1,1-2 A szcrzódés csak a szeizódó felek kózös megegyezésével, ftásos formában módosítható, a

K]rt, 132, §-áíak fig} elember.ótelével,

15 A szeíződés megszűnése
15,1 Felck a szerzódés reljesítósében étdckettek, ezért anrrak sikcre étdekében mirrdent

megtesznek.

,4



15,2 l\ szcrzódós cgvolclalú megszüntetésétc clállás, illetve felmondás _ csak sűyos
szetzódésszegés esetében varr lehetóség a jelen szetz6désben mcghatátozottak szerint, ,{.z
elállásta, i]letve fe]rlrondásre okot adó téngó1 e]ózetesefl x másik felct ífásba11 érresíteni kell és a
jogellenes magatartás rnegszüntctéséte hatátidót kell kít6zni, Á )clcn szezódésról röriénó
cgvoldalú cláIlás, illetv,c fclrnont]ás esetén 22 ajla okot adó féI kötcles megté teni a másik fó]nek
az cbbóI crcdó tcljcs kátát,

l5,3 _{ Száütó zonn, i harállyal jogosult a szerzódéstól elá]lni, i]]etve a szerzódést felmondani ha
a Nlcgtendeló a jelerr szcrzódósbcn a fe]adat ellátásához szükséges kötclczcttségeit ításbeli
felszólításra rncgfclcló hatáíidóte - nem teljesíti,

15,,l ,{ N,ícgLcndcló azonnali hatáNal jogosult a szcrzódést megszürteini, ha a Száütó saiát vxgv
közrernűkódóje hbájából l feladatát megfeleló hatátidóre lclszóütás ellenéte sem teljesíti, a
póúrtáriclót eLr-tulasztja, a Száütó cllcn csód fclszámolási cljátás r,-an folyamatban és a feladat
eh,égzése etle tekintcfte1 elóíe láthatóan nem reljesiúetó, amely a Megtendeló tészétól
étdekmúlást ctcdmónl,cz, valamint a Szállító megszegi a titoktartási és,/vagv adatr'édelni
kóielezettségét. Ezcn étdekműást n SZáütó, mil1t szerzódésszegésíc alepot idó elálási jogot
clfogadja,

15,5 N{egrenclelóoek és Száütónak meg kell tenne rr nc]ent nnnxk eIclekében, hogy köh.ct]cn
láIsalások útjáfl rendezzcncl< mindcn olyán né7eteltéíést vagv vitát, melí kózóttiik 

^ 
szeúődés

Leretéllen vag1, a szctződósscl kapcsolatban mcrül fc1, N{intlen, a szetzőáés megkötése után
fclncrüIó és a lelektól fiiggetten otyan körulnénltó| amely a szetzódés tetjesítését akadályozza, e
elek,oIc,on-.rr \or.lc .I carn.l.r ljj(Io/ll-,1i,

15,6 Ha a N{egendcló és a Száütó az efiiített közvedcn ós köteden tátgy-alások megkezdésétól
számított 30 nepon belül nem fudják megoldaní a szetzódés alepján lzgy ezzel összcfiiggésben
kcletkezelt ]o§-itájukat, úgí e jog.vilát - ideótr.c a szcüódés lóüejötté\.el, én ényességér.el,
n]€gszuitctósó\.el kxPcsolátos iogíitákat is l ]úegrendelő székhelye szerint illetékes bírósíg elé
LcIl ura]n.

16 Egyebek

1ó.1 s7áütó a N{egtendeló elózetes irásos hozzájáx,iása né]kü z eljárás fol1.arr-rán rudomásáta
jutott rnfotmációkat lrizátóhg a szerződés teljesítéséte hxsználhatja fcl,

1ó,2 Áz egü fó1 álta1 a másik léLrek küIdön étesítésckct ításban kcll megküdeni a czerzádáqhen

mcghatátozotr címte r-a$, tclcfex számra,

Á kxpcsolettxltásía kijelölt szeméh:
\ícgrendeló tészóLól:
Zsltnay Isn-án, gazclaságt igzgató
(cLcfon:,1ó1-4711, fax: 461 4112)

Czékmán En,in éIelrr-rezési osztáli,wezeró
,161 ,1766, fax: 505 4258

Száütó tészéró1:

Nér-: Csatlós Bianka üg.intézó
'I'elefonl 63l578.101, mobn: 20,/,101 9980,lax 63l578 402

1ó,3 Szá]litó a szetzódés tcljesíiésének teljes idótaítlma ahtt tulajdonosi szetkczctét N{egtendeló

számárx ncgisheíhetóvé teszi és az alábbi ügyletekfól lvíeglendelót haladéktalanul éfiesíti:
_ Száütóban kőzyeteiten vag1 közvedenül 25% ot meghaladó tulajdoní iészesedést szcrez
r.ahmdi, ohan jogi szcmólr vagl jogí személyiséggel neín íende]kezó gaz<Jasági társaság,

err-rell nem fclel rneg a Kbt, 56, § (1) bckezdés ,é' ponijában megh^úrozotr feltételeknek.

száütó közvetettcn vag1, közr.edeniil 25% ot meghaladó niajdorri tészesedést szctez



úllmely olyan.jogi szenély vagy jogi szcmélyisóggel ncm tendelkez ő gaz<laság1

|á:"1,ig|"": ame]v nem fclel meg a Kbt, 5ó, § (1) bekeáés *' pontjában m.gh""tu.o"olt
teltétele]<nek,

Ebben zz esctben N{cgtendeló jogosult és ep§üeo köteles a szetzódést fclrrrondani ha
szűkségcs olyan határidór,el, amely lehetóvé teszi, l.rogy a szcrzódéssel édntett feladata
ell:itásáról gondoskodni tudjon, A fc]ínondás esetéí a Száűtó a szetzódós megszúnése
elótt mát reljcsített árrr szeízódósszerú pénzbe]i ellenértékére jogosult.

16,,1 Áncnnvibel Szállító kiilfóldi xdói ctóségú köteles a szetzócléshez arra vonat]rozó
rr, eghataLmazás r csatoJru, hogy az iJlctósége szerinti adóhatóságról a magyar adóhatóság
közvcdcnűl beszerezhet Száütiita wonatkozó adatokat nz otszágok k3zötú jogsegé!
igénybevétele nélJ<ü1,

1ó,5 Á szetzódésbcn nem vagy nem kimc tóen szabályozott kérdések tekiotetében a Kbt,,, 2 Ptk.,
továbbá az egr,éb vonatkozó magvar jogszabályok rendelkezésci az iányadók,

Jelen srerzódés ó db eg.mással szó szeíint megcgezó példányban készült. Á szetzódés 5 tlb
eredeti póltlánya },íegren.]elór és 1 etedeti péIdánra peűg Szállítót illeti meg,

Alulírott felek a jelen szcz6dést akáBtuklrxl megegyezónek reláltál1 és jóváhagvólag aláírták,

Jelen szcrzódés 8 db sz^mozoítl^pot t{ttallnIlz.

Níellék]ctclr:

1. sz- melléklei: Nycrtes ajálrlat
2. sz. melló]dct Ajáriati fclhívás
3. sz, mellóldct: Ajár attétcli dokumentáció

I{elt L} u d a p e s t e n, 2013, augusztus hó 12, napján

''l&'TlíT.t n
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N{tljákJózsef.
üg}n-ezetó

Száütó képviseletében

l ,/ rlrn.t l§fw, n

,, gjrzd.\ági jgazgaú 
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