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6. részajánlat - Tejtermékek

mely létrej ött egyr észr ől

Szent Lázár Megyei Kórház
Székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56'
Azonosító szám ftörzs-szá m / cégjegyzékszám] : 45 0 054

Adószám: 15450054-2-1'z
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Géza főigazgató

Bankszámlaszám: ].0037005-0 0317 667

mint Vevő * továbbiakban Vevő - valamint

Egertei Teiipari Kft.
Székhelye: 3300 Eger, Sas u. 60.

Cégjegyzékszám: 1'0 -09 -0ZI9B2
Adószám: I1067 555-2-1'0
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11 739009 -20247 6L4
Képviseli: Ötvös Imre ügyvezető
mÍnt Eladó _ továbbiakban EIadó _ között aZ alábbi napon és helyen a kővetkező

feltételek szerint.

Szerződés e|őzménye

1. A Vevő a közbes zerzésekrőI szóló 20L5'évi CXLIII. tv. [továbbiakban: Kbt.J

Második Rész szerÍnt nyílt eljárásban irányadó szabályok szerint közbeszerzési eljárást

folytatott le Szállítási szerződés élelmiszerek beszerzésére a szent Lázár Megyei
Kórházba 6' részajánlat - Teitermékek tárgyában'
Az e|járás ajánlati felhívás a a 2027 /S 206-535827 számon jeIent meg.

Az eljárásban a nyertes ajánlattevő a Kbt' 76. 5 [2) bekezdés a] pontja szerint a

legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont a\apján az Eladó lett, így a Kbt. vonatkozó
131.S -ban foglaltak alapján a szerződés vele kerül megkötésre.

A nyertes ajánlat értókelésre került elemei: legalacsonyabb ajánlati ár
Felek rögzítik, hogy Vevó a Ptk. B:1. $ (1J bek. 7) pontja alapjá1 szerződő hatóságnak
minősül.

1. Szerződés tárgya

LL Vevő részére 12 hónapra szükséges szerződ'és L. számű mellékletében (Eladó

elfogadott ajánlatának 3. kötet kitöltött példánya] meghatározott keretmennyisógű és

specÍfikációjú termékek leszállítása, értékesítése a jelen szerzódésben és mellékIeteiben

meghatározott feltételek szerint.



Termékek - 6' részajánlat - Tejtermékek - melléklet szerint

A Vevő megrendelÍ, megvásárolja, az Eladó pedig leszállítja, eladja a Közbeszerzési
Dokumentum 3. kötetében meghatározott mennyiségű és specifÍkációjú termékek a
jelen szerződésben meghatároZott feltéte]ek sZerint.

1'2' A Vevő jogosult a szerződés 1. számú melléklete szeriÁt az alapmennyiséghez

képest + 30 %-a1 több opciós mennyiséget megrendelni, megvásárolni, az

alapmennyiség szerinti egységárakkal.

2' Szerzódéses érték

A Vevő által a Közbeszerzési dokumentum 3' kötetében meghatározott mennyiségű és

specifÍkációjú termékek ellenértékeként az alapmennyiségre és az opcióra vonatkozóan

az Elaclónak fizetendő összeg mrndösszesen nettó 37 682 s72 Ft + 70 174 2g4 Ft AFA
összesen bruttó 47 B56 867 Ft.

Az elszámolás a heti megrendelések teljesítésével, a heti teljesítésigazolások

összesítésével történik utólag, havonta egyszer, az elszámolás alapja az Eladó elfogadott

közbeszerzési ajánlata.
A szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak azok az árak, árképzési

tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, amelyeket az

Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz.
A Megrendelő jogosult a Szállító ajánlatában foglalt 30 %-os opciós mennyiséget
megrendelni, megvásárolni, az alapmennyiség szerinti egységárakkal'
Az opció Megrendelő számára lehívási (megrendelésiJ kötelezettséget nem ielent, ezért
Megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást

[megrendelést] bocsát ki. A Vételi jogát a Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
jogosult gyakorolni a szerződés hatálya alatt. A Vételi joggal érintett mennyiséget az

alapmennyiség gel egyező a.jánlati áron (egységár] kell biztosítani. Egyebekben a vételi
jogra a Ptk. 6:225' 5 szerinti rendelkezései az irányadóak.

3. Megrendelés, teliesítés

3.L' A Vevő az 1.1' pontban meghatározott termékeket réspletekben, kü]ön eseti
megrendeléssel rendeli meg az alábbiak szerint. A vevő hetente legkésőbb a tárgyi hetet
megelőző hét csütörtök napján munkaidőben 14:00 óráig [ha az munkaszüneti nap, aZ

azt megelőző munkanapon) írásban (levél, e-mail, faxJ egy hétre előre adja a

megrendelését termékcsoportonként megjelölve a teljesítés napját.

Az E]adó a megrendelést az átvételét követő munkanapon írásban (Ievél, e-mail, fax)

visszaigazolnÍ köteles, s amennyiben a rende]ésre nyitva álló határidőn belül a

Megrendelőtől a következő hétre megrendelés nem érkezett azt az eredménytelenüI



lejárt rendelési időpontot követő munkanapon telefonon és e-mail-ben a Vevő részre

ielezn ie kell.

Tekintettel arra, hogy a Vevő által a tárgyi napra vonatkozó megrendelés a tárgyi napot

megelőző napon válik véglegessé, a Vevő a megrendelését az adott termék szállítására

megjelölt határidőt megelőző nap 72 őrájáig telefonon és e-mai1-ben az Eladó költség-,

kárigénye nélkül módosíthatja.

Az E]adó az esetleges akadályközlését legalább a száIlítást mege|őző nap 12 őrájáig
köteles az Vevő részére bejelentenÍ. A megrendelt, de az Eladó akadályoztatása miatt

nem szállítható termék helyett csak a szerződés kereteibe tartozó más termék

szállítható a vevőve] történt egyeZtetés után, a vevő hozzájárulásával.

3.2. Az Eladó a Vevő megrendelését a 3' kötetben meghatározott napokon minden

munkanap 5.00-B.00 óráÍg teljesíti. Az Eladó a szál|ítását szállítólevé]]el dokumentálja,

mely tartalmazza a termék nevét, mennyiségét, kiszerelését és Áfa-val növelt egységárát.

3'3. Az Eladó az e|ső szállításával, illetve minden új termék szállítása esetén

gyártmánylapot (termékspecifikációtJ küld, ilIetve a folyamatosan szállított termékeinek
aktuális gyártmánylapját (termék specifikációjátJ évente két alkalommal bemutatja a

Vevő részére' Az Eladó köte]es tanúsíwányait a le.iárat előtt megújítani, melynek

elmulasztása esetén az Eladó a szerződés azonnaIi hatályú felmondására jogosult.

3.4' Az Eladó a megrendelt termékek szál]ítása során köteles gondoskodni a termék
olyan csomagolásáról, amely megóvja azt a károsodástól, s eleget tesz a vonatkozó

hÍgiénÍaÍ feltételeknek.

3'5. Az Eladó a szerződ'és teljesítése során köteles eleget tenni a Vonatkozó
előírásoknak, így különösen: A szállított éle]miszereknek meg kell felelni a Nemzeti
ÉlelmiszerIánc-biztonsági HiVatal (NÉBIH) élelmÍszerekre vonatkozó .iogszabályi
jegyzék előírásainak:
https://portal.nebih'gov.hu/documents/101 82/7ó5581 l95 '+k:'adoÁC3oÁAl s+%C3%89LELMISZER+jo
gszab%oC3oÁ AlIy gyoÁCíoÁB 1 1temoÁC3 %A9ny.pdf/3 e8 66 8 64-0ab3-ee5 e-dc09-

68dec2efc00f?t:1590432250508, a37 /20L4 EMMI rendeletben meghatározott dieteteikai,
előírásoknak, illetve álta]ában véve alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő által kezelt
különféle betegséggel rendelkező, diétával (is] kezelt betegek megfelelő ellátására,

dietetikai terápiá.;ára.' A jogszabálygyűjtemény a közbeszerzésr dokumentum 3

kötetében megtalálható. - melynek 1-1 példánya mind a Vevő, mind az Eladó birtokában
Van. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő betegek ellátását biztosítja, illetve betegeket

dietetikai terápiával is kezel, alapvető érdeke fűződik az á|ta|a megrendelt termékek
elsőosztályú, és vaIamennyi jogszabályi és dietetikai előírásnak megfelelő minőségéhez.

Ezért a jelen pont megsértése a jelen szerződés súlyos megsértésének minősül.



3'6' Az Eladó csak olyan terméket jogosult leszállítani, amelynek a szállítás
időpontjában a szavatossági, felhaszná]hatósági idejéből, annak fe]énél több még nem
te]t e], s abból még legalább 48 óra rendelkezésre áll.

3'7. A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

főzőkonyha'
A megrendelt élelmiszer teljesítési helyre történő leszállításának, rakodásának ós

átadásának költségeÍ az E]adót terheli, melynek koltségei az Eladó elfogadott
árajánlatának részét képezi. A Vevó a megrendelés teljesítését szál]ítólevélen igazo|ja,

mely teljes ítésigaz o lás nak minősül.

3.B. Szerződő felek kife.jezetten rögzítik, hogy a Vevő részére a folyamatos és pontos

szállítás raktárkapacitásának szűkössége miatt kiemelt jelentőséggel bír, ezért ezen

rendelkezések betartása a Vevő elsódleges érdeke, a szállítási határidő be nem tartása,

illetve a nem szerződésszerű tel.iesítés súlyos szerződésszegésnek mÍnősül.

4. A teljesítés áwétele, kifogásolás rendie

Az EIadó áIta] leszállított termék mennyÍségi és elsődleges minőségi átvétele a teljesítés
helyén, teljesítéskor történÍk' a szállítóIevél, illetve a csomagoláson feltüntetett adatok
eIlenőrzése, súlymérés, illetve szemrevételezés alapján. A termékeket szállító [fuvarozó)
köteles megvárni a teljesítés elsődleges ellenőrzését legalább 15 percben. Az átadás-
átvétel során észlelt mennyiségi, vagy minőségi hiányt a szállító (fuvarozó) és a Vevő
haladéktalanul jegyzőkönyvbe foglalják, s a minőségi hibával érintett terméket a Vevő
elkülönítve táro|ja' Az Eladó a mennyiségÍ és minőségi hiányt amennyiben erre a Vevő
eltérő határidőt nem határoz meg 2 napon belül köteles megszüntetni (a minőségi
hiányt a termék cseréjével). Az Eladó a minőségi hibáVal érintett elkülönített terméket 2
napon belül jogosult a teljesítés helyén ellenőriznÍ, melyről a felek álláspontjukat, s az
azt megalapozó bizonyítékaÍkat is tartalmaZó külön .iegyzőkönyvet vesznek feI.

Amennyiben a Vevő a termék felhasználása során észlel minőségi hibá! azt
haladéktalanul koteles az eladó részére jelezni és ez esetben rs a fe]ek az e]őzőek szerint
járnak el.

5' Fizetési feltételek
I

5.1. A Vevő a Kbt 27 /A $. alap.ián elektronikus számlát is befogad. A Vevő az eseti
megrendelés alapján leszállított termék árát eseti elszámolás Szerint az Eladó által a

2007' évi CXVII' törvényben foglaltak szerint, havonta egyszer, utólag kiállított, a Vevő
által leigazolt számlája alapján átutalással fizeti Íneg aZ E]adó oTP Bank Nyrt.
pénzintézetnél Vezetett Í7739009-20247614 számú' számlájára. A szerződés és a
kifizetések pénzneme: HUF. A Vevő előleget nem fizet.



5.2. A számla kifizetésének a feltétele a Vevő által leigazolt teljesítés, s annak
mellékletkénti csato]ása. Vevő előleget nem fizet. Vevő a leszállított termékek
ellenértékét havonta utólag benyújtott szám]a teljesítésének elismerését követően
kiállított számla kézhezvótelétől számított 60 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk.

6:130. S [1)- [2] és a Kbt.135. s (1], (5], (6J bekezdésében foglaltak szerint, és a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóIő L997. évi LXXXIII. törvány 9/A' $ alapján. Az
ellenszolgáltatás teJjes. forintban [HUFI történik.

5.3. A Vevő késedelmes fÍzetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155 $-ában meghatározott

mértékű késede]mi kamat érvényesítésére jogosult.

6. Biztosíték

6.L Az Eladó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteleS. Hibásan
teljesít az Eladó, ha a megrendelést aZ ott megjelölt teljesítési határidőre nem teljesíti,

vagy mennyiséghiányosan, avagy minőségi hibával teljesíti. A mennyiségi hiány
pótlásáig, vagy a minőségi hibás termék kicseréléséig az eredetÍ teljesítési határidőtől
eltelt idő kötbérterhes. A kötbér mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett áru nettó

értékének I o/o-a, a kötbér maximuma a késedelemmel érintett áru nettó értékének 20

%o-a. Minden megkezdett késedelmes nap egész napnak számít.

6'2 Ha a késedelem e|éri az 5 napot, Vagy az E|adő legalább 3 alkalommal hibásan
(tehát késedelmesen Vagy mennyiségi vagy mÍnőségi hibával) teljesít, a felek ezt a

körülményt - figyelemmel a szerződés tárgyának a .jellegére - érdekmúlásnak, s egyben

súlyos szerződésszegésnek tekintik, s erre tekintettel a Vevő a szerződést azonnalÍ
hatállyal felmondhatja, a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy
érdekmúlását igazolni lenne köteIes.

6.3 A Vevő hibás teljesítés esetén jogosult a kötbéren felüli kárának _ különös
tekintette] a megrendelt termék késedelmes, hibás leszállítása következtében előállt
hiány miatt, a Vevő felé érvényesített kárra - az érvényesítésére is.

6-4. Az Eladó meghiúsulási kötbért tartozik fizetni arra aZ esetre, ha a Vevő a

szerződést az Eladó felróható szerződésszegéS e miatt - a szerződésben meghatározott
esetekben - azonnali hatállyal felmond.ja, vagy a szerződés az Eladónak felróható okból a

határozott időtartam lejárta előtt megszűnÍk, vagy az Eladó jogos ok nélkül a szerződés
teljesítését megtagadja. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés mellékletében
meghatározott szerződéses mennyiségből még hátralévő, meg nem rendelt
termékmennyiség szerződés szerinti nettó értékének a 20 o/o-a' A Vevő ez esetben
jogosult az Eladótól a kötbért meghaladó igazolt kárának az érvényesítésére Ís.



7.

6.5. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az elismert, nem vitatott, ]ejárt

kötbért a Kbt. 135. S [6] bekezdésében foglaltak fennállása esetén aZ esedékes

ellen s zolgáltatás összegébe beszámítani.

6.6. A szerződés teljesítése során a Kbt 135. S-ban leírtakat figyelembe kell venni.

A szerződés ideie, felmondása

7.1' ]elen szerződ,és a felek álta]i aláírás napjátó] számított 12 hónap határoZott
időtartamra jön létre.

7.2. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kozpontosított - országos, regionálÍs _

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért MegrendeIő a következő bontó feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárőlaga Polgári TörvénykönyvrőI szó|ó

2013. évt V. törvény 6:116. s [2] bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel
vállal, hogy amennyÍben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított
közbeszerzési rendszerben Vagy öSszevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából Índított közös közbeszerzési eljárás keretében
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy

összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik,
hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat."

7 '3. AYevő súlyos szerződésszegés esetén .jogosult azonnali hatályú felmondásra.
A felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi
magatartásokat:
- jelen szerződés 3'L, 3'2, 3'3' 3.4, 3.5, 3.6., 3.7, vagy 3.8, pontjában foglaltak
megsértése, vagy a 6'2 pontban foglaltak megvalósulása,
- Eladóval szemben felszámolásÍ- vagy végelszámolási eljárás kerül jogerősen

elrendelésre (melyet az EIadó haladéktalanul köteles a Vevőnek írósban bejeIenteni)
- amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe
esik;
- a jelen szerződés egyéb lényeges rendelkezésének súlyos vagy többszöri megsértése.
7 '4' A Vevő a szerződést felbonthatja, Vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstő]
elállhat, a Kbt. 143.S. (1J bekezdésében foglalt esetekben. l

7.5' A VeVő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint attó]

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél'

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.



7'6' AVevő jogosult és egyben köte]es a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidőve], amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett fe]adata ellátásáróI
gondoskodni tudjon - ha

aJ az Eladóban köZvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennáIl a Kbt. 62.s (1) bekezdés k] pont kb) alpontjában

meghatározott feltétel;

b) az EIadő közvetetten vagy közvetlenül 2\o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt' 62.s (L] bekezdés k] pont kbJ

alpontjában meghatároZott feltétel;

7 '7. A rendkívüli felmondás egyoldalú címzett írásbelÍ nyilatkozat, amelyet ajánlott

tértivevényes küldeményként kell a másÍk félhez eljuttatní. A szerződés megszűnését

követő 30 napon belül a felek egymássaI elszámolni kötelesek.

8. Egyéb szerződési feltételek

B.1. ]elen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével,

kizáróIag a Kbt. 141.S-ában _ a 142.$ (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel -

meghatározott feltételek fenná]lása esetén írásban módosíthatók, különös tekintettel az

egyes termékváltás esetére megszíinő termékek esetén (Kbt. 1a1. $]

termékvdltás főbb szempontjai, ÍeItételei:
- Vevő előzetes írásbeli engedélye alapján, Vevő jőváhagyásával kerüIhet sor, aZ

ellátás folyamatos biztonsága érdekében
- kizárólag olyan termék esetében, melynek gyártása megszűnt vagy kivonták a

forgalomból és a gyártás megszűnését vagy a forgalombó] való kivonását a gyártói
nyilatkozattal kell igazolni az eladónak
- a keretszerződésben szerepelő termék paramétereivel legalább egyenértékű vagy
jobb paraméterekkel rendelkező termékkel váItható ki.
- az egyenértékűséget Ajánlattevőnek fEladónak) kell igazolnia
- a kiváltó termék ára nem lehet magasabb a keretszerződés alapján szállítható
termék áránál 

t

a'2' A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt az E|adó a tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.S (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. Eladó nyilatkozÍk, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 201'1'. évi CXCVI. törvény 3. s i1) bekezdésének 1. pontia szerinti átlátható
szervezetnek minősüI, és vállalja, hogy amennyiben ezen minősógében változás
következik be, arról haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vevőt.



B.3. Az Eladó nem fizethet, i]letve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt 62' $ (1J bekezdés k) pont ka-kb

alpontja Szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és

melyek az EIadó adóköte1es jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.4. A kü1földi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság

közvetlenül beszerezhet az Elad'óra vonatkozó adatokat az országok közotti jogsegély

igénybevétele nélkü}.

8.5. A szerződ,és teljesítésével kapcsolatos aYevő részéről kapcsolattartó személy:

Név: Szőllősiné Zeke Judit élelmezési osztá\yvezető

Telefon: +36 701,98 8859
E-mail: elelmezes@szlmk.hu

KapcSolattartó az Eladó részéről:
Név: Almási Csaba
Telefon: +36-30-945-8108
E-mail: almasi@egertej.hu

8.6. A Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban telefonon, írásban, (e-mail, fax,

ajánlott tértivevényes levélJ formájában tartják a kapcsolatot, s minden olyan
kérdésben' amelyek a szerződés realÍzálása (megrendelés, annak visszaig azo|ása,

teljesítés, kifogás..stb.) a szerződés megsZüntetése körébe tartoznak, avagy a

szerződésből folyó jog, vagy kötelezettség érvényesítéséhez vagy teIjesítéséhez
kötődnek a felek értesítéseiket, tájékoztatásaikat, intézkedésűket egyidejűIeg írásban is
kötelesek egymásnak megküldeni. A felek a szerződéses jogviszonyuk alatt kötelesek a

jóhiszeműség, a tisztesség követelményeinek betartásával szorosan együttműködni a

szerződéses cél megvalósítása érdekében. A szerződ'és teljesítését akadályozó bármely
körülményről egymást haladéktalanul kötelesek tájékoztatni és együttműködni az

akadály elhárításában.

8.7' ]elen szerződés melléklete az E|adő közbeszerzésÍ eljárás során benyújtott
elfogadott ajánlata, továbbá a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja, melyek
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződésttalkotó dokumentumok
között ellentmondás mutatkozik, akkor- ebben a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
és dokumentációja, valamÍnt Eladó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott
elfogadott ajánlata az irányadó.

8.8. Felek kötelesek a jelen szerződés alapján egymásról tudomásukra jutott

valamennyi üzleti titkot és egyéb a felekre, illetve a tevékenységükre Vonatkozó minden
bizalmas információt megőrÍzni és szigorúan bizalmasan kezelni, azokat harmadik
személynek át nem adhatják, fel nem használhatják vagy egyéb módon nyilvánosságra



nem hozhatiák a másik fél e]őzetes írásbeli engedélye nélkűl. A Felek biztosítják, hogy

ezen titoktartási kötelezettséget munkavállalói, megbízott;ai és egyéb szerződéses
partnerei is betartják. A jelen szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettség a

jelen szerződés megszűnését követően időbeli korlát nélkül hatályban marad' A
titoktartási kötelezettség nem vonatkozik bármely fél jogszabályi, bírósági, hatósági

adatszolgáltatási kötelezettség ére' Az adat\<özlésre kötelezett féí köteles a közlés előtt a

másik felet részletesen tájékoztatni és Ve]e egyeZtetést folytatni.

B.9. Jelen szerződés a (négy), sZó szerint megegyező példányban készült.

9. Vitás kérdések

9'1. Felek az esetleges Vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek e\yeztető tárgyalások

során, szükség esetén független szakértő bevonásával tisztázni és csak mindezek
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Az egyeztetés eredménytelensége

esetére a Felek a jogvitára értékhatártól függően a Salgótar.jáni ]árásbíróság illetve a

Balassagyarmat Törvényszék illetékesSé8ét kötik ki.

9.2' A jelen szerződésben nem, vagy nem kÍmerítően szabályozott kérdések
tekÍntetében a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadók.

9'3' ]elen szerződést felek e]olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

9'4 A szerződő partner tudomássa] bír róla és hozzájárul, hogy az Intézménnyel
kötött ielen szerződés az országos Kórházi Főigazgatóság (OKFó] Agazati
Szerződéstárába feltöltésre kerüljön. A szerződő partner hozzájárul ahhoz, hogy a

szerződés tartalmÍ elemei, Ídeértve a szerződésben szereplő, szerződóses partnerre
vonatkozó személyes adatok is hozzáférhetővé váljanak és a2okon célhoz kötötten
adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerződéstár adtakezelői,
adatfeldolgozói , az |ntézmény és az OKFó (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) arra
feljogosított személyei.
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Dr. Szabó Gápa owös Imre
igyvezető

Egertej Tejipari Kft.
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3300 Eger, Sas u. 60.
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PénzügyÍ ellenjegyző:

-3tr,"\
Kaszás Erika gazdasági igazgató
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2.számÚ mellékIet

S zent L árrír.M.egyti l( óf há u

HozzÁJÁRULó NYlLATKoZAT A szENT tÁzÁR MEGYEl KóRHÁzzAL

szERzőDő l szERzőDoTr PARTNEREK ELÉRHETősÉGl ADATA| KEZEtÉsÉHEz

A szERzőDoTT GAzDAsÁGl TÁRsAsÁG NEVE:
Egertei Teiipari Kft"

Az ÉR|NTETT NEVE:

BEoszTÁsA: igazgató helyettes

cíME: 3300 Eger, Sas u. 60.

TELEFoNszÁMA: +36-30-945-8108

E_MAlL cíME: almasi@egertej.hu
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3.számú mellék]et

Szent l'ázár Megyei l(órház
Al,APitvÁ t87o

NYILATKOZAT

a Egertej Tejipari Kft. szerződött partner szerződéséhez

Alulírott ötvös tmre az Egertej Tejipari Kft. képvise|etében hozzájárulok, ho8y a szent Lázár MegYei

Kórház intézménnyel kötött jelen szerződés az ÁrEK Ágazati Szerződéstárába feltoltésre kerüljön,

továbbá a szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerződésben szereplő szerződéses partnerekre

Vonatkozó szemé|yes adatokat is, hozzáférhetővé vál.janak és azokon célhoz kÖtötten

adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerződéstár adatkezelői, adatfeldolgozói, az

lntézmény és az ÁEEK (Állami EgészségÜgyi Ellátó Központ) arra feljogosított munkatársai.

oat^. 1022.02. !(+.

EGERTBJ l(st-ko
1iO0 Eser' Scs ui 6ttr

AdószámI l l0o/JJ)-/-lv
Bszsz : I 1739009-20247614

a|áírás
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4.szánrú melléklet

Árr'ÁrH.qrÓsÁcr NyII-A.rroz.q'r

a nemzeti Vagyon rő| szÓ|Ó 2OILévi CXCV|. törvény 3. 5 (1) bekezdés l' bi pontjáoan meghatározott

belföldi voqy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggeI nem rendelkező gazdálkodó

szervezetek részére

az á lla m házta rtás ró| szólő 201'7. évi CXCV. törvény 41' ! (6) bekezdésébe n előírt kote|ezettség

teljesítéséheZ

Alulírott

NéV: Ötvös lmre

születési név: ötvtjs lmre

Any.ja születési neve: Krusper Zsófla

születésl helye, ideje: ÁtánY, 1946.06.24.

mint a

Gazdálkodó szervezet neve: Egertei Teiipari Kft.

Székhelye: 3300 E8er, sas u.60.

Adószáma: L1067 555-2-L0

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba Vételi szám: L0-09-ozI982

törvényes képviselője _ polgári és bÜntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában _ nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az á|lamháztartásról szóló 2o1'l. évi cXcV. törVény 41. 5 (6)

bekezdésnek megfe|e|ően a nemzeti vagyonról szó|ő 2077. éVi cxcvl. tórvény 3. 5 (1) bekezdés 1. b)

pontja szerint átlátható szervezetnek minősÜl, az a|ábbiak szerint.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan1 l

- be |földl jogi személy

- külfÖldi jogi személy

- be|földi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

- kÜlföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely megfelel a köVetkező fe|tételeknek:

1 A megÍelelő válasz aláhúzandó.

1,4



a) az á|taIam képviselt szervezet tuIajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása me8előzéséről és megakadályozásáró| szóló zo07. évi CXXXVl' törVény 3. s r)

pontja szerint me8határozott tényleges tulajdonosa megismerhető, Va|amint a

szervezetnek a 2007 ' évl cvl. tV.25.5 (1) bekezdésa) b) c) d) e) f) pontjában írt feltétel,
kizáró ok sem a szerződés megkötésekor, sem azt kóVetően és jelenleg sem állt, illetve áll

fenn.

b) adóilIetőséggel rendelkezik1

- az Európai Unió tagá||amában

- az Európai Gazdasági rérségről szóló megá||apodásban részes á|lamban

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában

- olyan államban, ame||yel Magyarországnak a kettős adóztatás eIkerÜléséről szóló
egyezménye van' és ez az ország: .....'.......'..''..''.....'.tország megnevezése];

c) az általam képviselt szeryezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóró| szóló

1996. LXXXl. torVény (Tao.) szerint meghatá rozoIt eIlenőrzött kijlÍöldi tórsosógnok,

VaIamint külföldi illetőségű szervezet esetén vá||alom, hogy a Tao' törVény 4. 5 11. h)

pontja szerintl adatokat külön nyilatkozatban melléke|em;

d) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben kÓZvetlenül Vagy köZvetetten több mint 25%-

os tulojdonnoI, bet'olyóssal vogy szovozoti joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendeIkező gazdólkodó szervezet tekíntetében a megelőző a)' b) és c) pontban rögzített

Íe ltéte l e k Íe n n ó l l n a k.

Tudomásul veszem' hogy az Áht. +t. $ (6) bekezdése értelmében a kiadási e|őirányzatok terhére
olyan jogi szemé||ye|, jogi személyiséggel nem rende|kező szervezettel nem köthető érvényesen
Visszterhes szerződés, illetve |étrejÖtt ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szerveZet nem minősül átlátható szervezetnek.

TudomásuI veszem, hogy a Szent LáZár Megyei Kórház az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések e|évÜléséig az Áht' 55 $-ban foglaltak szerint jogosu|t az á|talam

képviselt szervezet átlát hatóságáVa l ósszefüggő, az 55' 5-ban meghatározott adatokat kezelnl, azzal,

hogy ahol az 55.5 kedvezményezettről rendelkezik' azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem

re nde Ikező slervezetet keIlérteni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közÖlt adatok tekintetében bármilyen vá|tozás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiá|lított átláthatósá8i nyilatkozatot a Vá|tozás beköVetkeztétő|
számított 8 napon be|ül megkÜ|dÖm a Szent Lázár Megyei Kórház részére, vagy amennyiben az

általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktaIanul be.jeIentem.

Amennyiben az előző pontban fog|a|t kötelezettségemnek nem teszek eleget tudomásuI veszem'
ho8y a szent LáZár Megyei Kórház jogosult a szerződéstő| egyoldalúan elállni, és részemre kifizetést
nem telje5íthet.

Keft: 2e?? ' 02. lu.

cépszeru aláírás
EGEI{T íjJ ''\Fr' Q)
11OO Esef S'-s tl ov
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