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HarÁrup Ős enÁsvÉTELI SZERzőnÉs

nnÁsvÉrelt szrnzŐnÉs

mely létrejött eryrészrő|

Szent Lázár Megyei Kórház
Székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Azono sító szám (tö rzs-s zám / cégjegyzékszám) : 4 5 0 0 5 4

Adószám: 15450054 -z-!2
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bercsényi Lajos főigazgatő főorvos

Bankszámlaszám: 100 3 700 5 -003L7 667

mint Vevő - továbbiakban Vevő - valamint

Ke dvenc Kere Stedőház Zrt.
Székhelye :1777 Budapest, Budafoki |1t 209 /b'
Cégje gyzéks zám : 07-L0 - 0 49 4 42

Adószám: 26705798-2-43

Bankszámlaszám: 1040052B -5052687 B'8652L009
Képviseli: Jakab Róbert Ervin vezérigazgatő

mint Eladó - továbbiakban Eladó - között az alábbi napon és helyen a következő feltételek

szerint.

Szerződés előzménye

A Vevő a közbeszerzésekről szőlő 2075.évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt'J Második Rész

szerint nyílt eljárásban irányadó szabályok szerint közbeszerzési eljárást folytatott le

az,,Adásvéte]1iszerződés élelmiszerek beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kőrházba" tárgyában.

Az e|járás ajánlati felhívása a TED: zoLB/s o69-Ls2740 2018.04.10
módosítás: 2o7B/s O9O-2\29BB korrigendum - számon jelent meg.

Az e|járásban a nyertes ajánlattevő a 2., 5.,7. részek tekintetében a Kbt' 76.s Q) bekezdés a)

pontja szerint a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont a|apján az Eladólett, így a Kbt.

vonatkozó 131.s -ban foglaltak alapján aszerződés vele kerül megkötésre.

A nyertes ajánlat értékelésre került elemei: legalacsonyabb ajánlati ár:



2' rész:

sorszam Értékelési rész

5' rész:

5. részaiánlat Mirelit termékek

aiánlat
Nettó aiánlati ár /év I opcióval együtt) IHU 8.018.058

sorszám i Értékelési rész-szem

7. rész:

7 . r észaiánlat: Szárazáru

9.0t2.700Nettó aiánlati ár év í oocióval esvütt] I'HUF

L4.876.705Nettó aiánlati ár /év( opcióval eeyüttJ IHU

t'

sorszám l Értékelési rész-szem

Felek rögzítik, hogy Vevő a Ptk. 8:1'$ (1) bek 7) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

\"
I.Szerződés tárgya

I.L Vevő részére 24 hónapra szükséges szerződés 1. számú mellékletében (Eladó elfogadott
ajánlatának 3' kötet kitöltött péIdánya)a 2., 5., 7.részeket illetően pontosan
meghatározott mennyiségű és specifikációjú élelmiszer leszállítása, értékesítése a jelen
szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételek szerint.
A Vevő megrendeli, megvásárolja, az Eladó pedig leszállítja, eladja aZ Ajánlati
Dokumentáció 3. kötetében a 2., 5.,7. részek vonatkozásában meghatározott mennyiségű
és specifikáciőj(l, élelmiszert a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.

1''2. A Vevő jogosult a szerződés ].' számú mellékletében a 2.,5.,7. részek vonatkozásában
meghatározott mennyiséghez képest + 20 o/o-a| több élelmiszert megrendelni,

megvásárolni, az alapmennyi s ég szeri nti egys é gárakkal.

2. Szerződ,éses érték

A Vevő á|tal azAjánlati Dokumentáciő3. kötetében a

Z.részaiánlat: Töltelék áruk vonatkozásában meghatározott mennyiségű és

specifikációjú élelmiszerek ellenértékeként az alapmennyiségre vonatkozóan az Eladónak

fizetendő összeg mindösszesen 16.o36.LL6 Ft +2 7 o/o Áfa, azaz tizenhatmillió-
harmi nchatezer-egys záztizenhat Ft+ Áfa.

5. részaiánlat: Mirelit termékek vonatkozásában meghatározott mennyiségű és

specifíkációjú élelmiszerek ellenértékeként az alapmennyiségre vonatkozóan az Eladónak

fizetendő összeg mindösszesen 18.025.400 Ft + 27o/o Áfa, azaz tizennyolcmillió-
huszonöte zer -négyszáz Ft + Áfa'

b
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7. ftszaiánlat: Szárazárutermékek vonatkozásában meghatározott mennyiségű és

specifikációjú élelmiszerek ellenértékeként az alapmennyiségre vonatkozó an az Eladónak

fizetendő összeg mindösszesen Z9.753.4L0 Ft + 27o/o Áfa, azaz huszonkilencmillió-

hétszázowenhárome zer -négy száztíz F t + Áfa'

Az elszámolás a heti megrendelések teljesítésével, a heti teljesítésigazolások

összesítésével történik, az elszámolás alapja azE|adő elfogadott közbeszerzési ajánlata.

A szerződ'éses időszak folyam án az egyes számlákba csak azok az árak, árképzési

tényezőkés költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, amelyeketaz Eladó

elfogadott ajánlata tartalmaz. A szerződés ideje a|att az ajánlati elfogadott ár kötöttnek

tekintendő'

3. Megrendelés, teljesítés

A Vevő aZ 1''t. pontban meghatározott termékeket részletekben, külön eseti

megrendeléssel rendeli meg az alábbiak szerint. A vevő hetente legkésőbb a tárgyhót
mege|őző hét csütörtök napján munkaidőben fha az munkaszüneti nap, aZ azt mege|őző

munkan;eponJ írásban (levél, e_mail, fax) egy hétre előre adja a megrendelését
termékiioilortonként megjelölve a teljesítés napját.
Az E|adő a megrendelést az áwételét követő munkanapon írásban (levél, e-mail, fax)

visszaigazolni köteles, s amennyiben a rendelésre nyitva á||ő határidőn belül a

Megrende|őtő| a következő hétre megrendelés nem érkezett azt az eredménytelenül
lejárt rendelési időpontot követő munkanapon telefonon a Vevő részre jeleznie kell.

A Vevő a megrendelését az adott termék szállítására megjelölt határidőt megelőző nap 09

őr ájáigtel efono n az Eladő költs ég-, ká rigénye nélkül mó do síthatj a.

Az Eladó az esetleges akadályközlését legalább a szállítást mege|őző nap L2 őrájáig
köteles azYevő részére bejelenteni. A megrendelt, de az Eladó akadályoztatása miatt nem

szállítható termék helyett csak a szerződés kereteibe tartoző más termék szállítható a

vevővel tö rtént egyeztetés után, a v ev ő hozzáj árul ásával.

Az Eladó a Vevő megrendelését munkanapokon 05 óra 30 perctől 10 óráig teljesíti, kivéve a

kenyér és péksütemény megrendelést, melyet minden nap 05 óra 30 perctől 7 őráigterjedő
időtartamban telj esít.

Az E|adő a szállítás át szá||ítőlevéllel dokumentálja, mely tarta|mazza a termék nevét,

mennyiségét, kiszerelését és Áfa-val növelt egységárát.

3.3. Az Eladó az e|ső száIlításával, illetve minden új termék szállítása esetén gyártmánylapot
(termékspecifikációtJ küld, illetve a folyamatosan szállított termékeinek aktuális
gyártmánylapját (termékspecifikációját) évente két alkalommal bemutatja az a Vevő

iészére. Az Eladó köteles tanúsíwányait a lejárat előtt megújítani, melynek elmulasztása

esetén azE|ad( a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

3.4' Az Eladó a megrendelt termékek szállítása során köteles gondoskodni a termék olyan

csomagolásáról, amely megóvja azt a károsodástól, s .eleget tesz a vonatkozó higiéniai
feltételeknek.

3.1.

i'

3.2.
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3.5. Az Eladó a szerződés teljesítése során köteles eleget tenni a vonatkozó előírásoknak, így
különösen: A szállított élelmiszereknek meg kell felelni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
NÉBIH) élelmiszerekre vonatkozó jogszabáIyi jegyzék előírásainak:
http://portal.nebih.gov'hu/documents/].0182/7655B1/B1'+kiad0 C30 A1s+0óC30 89LELMISZER+jogs
zabo'C30 Allygyo C50'rB1jtem0 C30 A9ny.pdf/1f422c1-586d-e763-9c7b-5babfea32ff9 A
jogszabáIygyűjtemény a közbeszerzési dokumentum 3 kötetében megtalálható. - melynek 1-1 példánya
mind a Vevő, mind az EIadó birtokában van'

3'6. Az Eladó csak olyan terméket jogosult leszállítani, amelynek a szállítás időpontjában a
szavatossági, felhasználhatósági idejéből, annak felénél tobb még nem telt el, hús esetében
abból még legalább 48 óra rendelkezésre áll.

3'7. Ateljesítés helye: a Megrendelő székhelye 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56' főzőkonyha.
A megrendelt élelmiszer teljesítési helyre történő leszállításának, rakodásának és
átadásának költségei az Eladót terheli, melynek költségei azE|adő elfogadott árajánlatának
részét képezi. A Vevő a megrendelés teljesítését szál|ítőlevélen igazolja, mely
teljesítésigazolásnak minősül.

3.B. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Yevő részére a folyamatos és pontos szállítás
raktárkapacitásának szűkössége miatt kiemelt jelentőséggel bír, ezért ezen rendelkezések
betartásq .a Vevő elsődleges érdeke, a szállítási határidő be nem tartása súlyos
szerződésszegésnek minősül.

4. Ateliesítés áwétele, kifogásolás rendie

4.L' Az Eladő által leszállított termék mennyiségi és elsődleges minőségi átvétele a teljesítés
helyén, teljesítéskor történik a szállítólevél, illetve a csomagoláson feltüntetett adatok
ellenőrzése, súlymérés, illetve szemrevételezés alapján. 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 tárolja.
Az Eladó a mennyiségi és minőségi hiányt amennyiben erre aYevő eltérő határidőt nem
határoz meg 4 napon belül köteles megszüntetni (a minőségi hiányt a termék cseréjével).
Az Eladő a minőségi hibával érintett elkülönített terméket 3 napon belül jogosult a
teljesítés helyén ellenőrizni, melyről a felek álláspontjukat, s az azt megalapozó
bizonyítékaikat is tartalmazó külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
Amennyiben a Vevő a termék felhasználása során észlel minőségi híbát azt haladéktalanul
köteles az e|adő részére jelezni és ez esetben is a felek az előzőekszerint járnak el.

5. Fizetési feltételek

Az Eladó eseti megrendelése alapján teljesítésenként minden napon szállításra kerülő
termékről (tejtermék, kenyér, péksütemény) hetenként, egyéb esetben teljesítésenként
állít ki számlát' A Vevő az eseti megrendelés alapján leszállított termék árát eseti
elszámolás szerint az Eladó által a 2007. évi CXVII. törvényben foglaltak szerint kiállított,
a Vevő által leigazolt számlája alapján átutalással fizeti meg az Eladó K&H Bank Zrt.
pénzintézetnél Vezetett 10400528-5052687 8-86521009 számú számlájára. A
szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A Vevő elől'eget nem fizet.



Í

5.2.

6.6.

A számla kifizetésének a feltétele a Vevő által leigazolt teljesítés (teljesítés-igazolás), s

annak mellékletkénti csatolása. A kifizetés elszámolása forintban(HUF) történik, a Vevő a

leszállított termékek ellenértékét utólag benyújtott számla teljesítésének elismerését
követően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül átutalással történik, a

Ptk. 6:130. s (1)- (2) és a Kbt.135. s [1), (5J, [6) bekezdésében foglaltak szerint, és a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló L997. éviLXXXIII. törvény 9/A. s alapján.

A Vevő késedelmes fizetése esetén azE|adó a Ptk-ban meghatározottmértékű késedelmi
kamat érvényesítésére jogosult'

Biztosíték

Az Eladó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. Késedelmesen

teljesít az Eladő, 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 eredeti teljesítési határidőtől

eltelt idő kötbérterhes. A kötbér értéke naponta a késedelemmel érintett áru nettó

értékének 3 o/o-a, a kötbér maximuma a késedelemmel érintett áru nettó értékének 30 o/o-

a' Minden.megkezdett késedelmes nap egész napnak számít.

Ha a késedelem eléri a 10 napo! vagy legalább 3 alkalommal 4 napot meghaladó

késedelemre, kerül sor, a felek ezt a körülményt - figyelemmel a szerződés tárgyának a

jellegére _ érdekmúlásnak, s egyben súlyos szerződésszegésnek tekintik, s erre tekintettel

aYevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a jogi következmények érvényesítése

mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

A Vevő a fizetendő ellenszolgáltatásba az elismert, vagy nem vitatott késedelmi kötbért

beszámíthatja, és késedelmes teljesítés esetén jogosult a kötbéren felüli kárának -
különös tekintettel a megrendelt termék késedelmes, hibás leszállítása következtében

előállt hiány miatti, a Yevő felé érvényesített kárra - az érvényesítésére is.

Az Eladó meghiúsulási kötbért tartozik fizetni arra aZ esetre, ha a Vevő a szerződést az

Eladó felróható szerződésszegése miatt _ a szerződésben meghatározott esetekben -

azonnali hatállyal felmondja, vagy a szerződés az Eladónak felróható okból a határozott
időtartam lejárta előtt megszűnik, vagy az Eladó jogos ok nélkül a szerződés teljesítését

megtagadja. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés mellékletében meghatározott
szerződéses mennyis égbő| még hátralévő, meg nem rendelt termékmennyiség szerződés
szerinti nettó értékének a 30 o/o-a. A Vevő ez esetben jogosult az E|adőtől a kötbért
meghaladó igazolt kárának az érvényesítésére is.

Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az elismert, nem vitatot! lejárt kötbért a

Kbt' 135. $ (6J bekezdésében foglaltak fennállása esetén az esedékes ellenszolgáltatás
összegébe beszámítani.

A szerződ,és teljesítése során a Kbt 135. s-ban leírtakat figyelembe kell venni'

t'

5.3

6.1.

6.2

6.3

6.4.

6.5.

7 . A szerződés módosítása



8.1.

8.2

A felek a szerződést a Kbt. 141.s-ban foglalt rendelkezések betartásával - figyelemmel a

Kbt' 142.s [2) bekezdésében foglaltakra módosíthatják.

A megkötött szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy

meghosszabbítja a szerződést. A módosítás maximum az eredeti szerződés értékének
'J'\o/o-át érheti el , a módosításnál az eredeti szerződés szerinti egységárak vehetők
figyelembe. Ajánlatkérő a meghosszabbításről a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal
értesíti a szerződő fe|et'

B. Aszerződés ideie, felmondása

Jelen szerződés a felek általi aláírás napjától számított 24 hőnap határozott időtartamra
jön létre.

A Vevő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására:
- jelen szerződésben meghatározott esetekben
- nEladóval szemben felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kerül jogerősen

elrendelésre (melyet az EIadó haladéktalanul köteles a Vevőnek írásban bejelentenÍ),

Az Eladó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására:
- aVevő avételár megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik.

A Vevő a szerződést felmondhatja, Vagy _ a Ptk_ban foglaltak szerint _ a szerződéstől
elállhat a Kbt' 143.s. (1J bekezdésében foglalt esetekben.

A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól 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.

A rendkívüli felmondás egyoldalú címzett írásbeli nyilatkoza! amelyet ajánlott

tértivevényes küldeményként kell a másik fé|hez eljuttatni. A szerződés megszűnését
követő 30 napon belül a felek egymással elszámolni kötelesek.

Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat e| a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, melyek a Kbt 62. s [1) bekezdés k) pont ka-kb alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles
j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

A szerződ,és teljesítésének teljes időtartama a|att az Eladó a tulajdonosi szerkezetét a Vevő

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.s (3) bekezdése szerinti ügyletekrő| aYevőt

t'
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8.4.

8.6.
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8.7.

haladéktalanul értesíti'



A Vevő jogosult és egyben
határidővel, amely lehetővé
gondoskodni tudjon - ha

köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról

a)/ az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 2\o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.s (1) bekezdés k] pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

az Eladő közvetetten Vagy kozvetlenü| ZSo/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
megh atá rozott feltétel;

B.B. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele

t' nélkül.

B.9. ,,Tekintettel arra, hogy abeszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve
fenntartó által, vagy a fenntartő megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következőbontő feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizáró|aga Polgári Törvénykönyvről szőlő2073.
évi V. törvény 6:IL6' $ (2J bekezdése szerinti, arra Vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,vagy a fenntartő álta|,vagy a fenntartó
megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell abeszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek
s emmilyen hátrányos következm énye nem származhat;'

9. Egyéb szerződési feltételek

9.1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos a Yevő részéről kapcsolattartó személy:

Név: Szőllősiné Zeke Iudit élelmezési osztályvezető
Telefon: +3670198 BB59
E-mail: elelmezes@szlmk.hu

Kapcsolattartő az Eladó részéről:
Név: Tajti Béla területi képviselő
Telefon: 30 528 0176
E-mail: ertekesites@kedvenckereskedohaz.hu

9.2' A Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban telefonon, írásban, (e-mail, fax, ajánlott

tértivevényes levél) formájában tartják a kapcsolatot, s minden olyan kérdésben, amelyek

a szerződés realizálása fmegrendelés, annak visszaigazolása, teljesítés, kifogás..stb.) a

b)



szerződés megszüntetése körébe tartoznak, avagy a szerződésből folyó jo', vagykötelezettség érvényesítéséhez vagy teljesítéséhez kötődnek, a felek értesítéseiket,tájékoztatásaikat, intézkedésüket egyidejűleg írásban is ;r;il;; Jgy'arn"Lmegküldeni' A felek a szerződéses jogviszonyuk alatt kötelesek a jóhiszeműség, atisztesség követelményeinek betartásával szorosan együttműködni a szerződéses célmegvalósítása érdekében. A szerződés teljesítését akad ályozó bármely körülményrőlegymást haladéktalanul kötelesek tájékoztatni és együttműködni az akadályelhárításában.

9'3' |elen szerződés melléklete az EIadó közbeszer zési eljárás során benyújtott elfogadottajánlata' továbbá a közbeszerzési eljárás ajánlati dokument áciőja,melyek jelen szerződéselválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó dokumentumok közöttellentmondás mutatkozi[ akkor- ebben a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása ésdokumentáciőja, valamint Eladó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott elfogadottajánlata az irányadő.

t' 9'4- |elen szerződés 6 fhatJ, szó szerint megegyezőpéIdányban készült.

10.. Vitás kéFdések

10'1 Felek az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyezt ető tárgyalások során,szükség esetén független szakértő bevonásáv al tisztázni és csak mindezek
eredménytelensége esetén fordul nak bírósághoz.
Az egyeztetés eredménytelensége esetére a Felek a jogvitára értékhatártóI függ ően a

Salgótarjáni |árásbíróság illetve a Balassagyarmat Törvényszék illetékességét kötik ki.

1'0'2 A jelen szerződésben nem, Vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében aPolgári Törvénykönyv és a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadők;.

10'3 |elen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszeríí aláírásukkal látják el.

I0'4 A szerződő partner tudomással bír róla éshozzájárul, hogy az Intézmérrnyel kötött jelenszerződés az ÁErK Ágazati Szerződéstárába feltöItésre kerüljön' A szerződő partnerhozzájárul ahhoz, hogy a szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerződésben szereplő,szerződéses partnerre vonatkozó személyes adatok is hozzáférhetővé váljanak és azokoncélhoz kötötten adatfeldol gozási tevékenységet végezhessenek a Szerződéstáradtakezelői, adatfeld olgozői, az Intézmény és áz errí' (Álla;i Egészségügyi EllátóKözpont) arra feljogosított személyei.

Salgó

$

tarján, 2078' év augusztus hó 13. napján.
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Melléklet:
o l.sz. melléklet Eladó ajánlatának kitöltött és elfogadott 3. kötete
o ISo 22000:2005 Élelmiszer-Biztonsági Irányítási Rendszer (EBIR) vagy HACCP

egyenértékű aZ Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettő|
élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer meglétét igazo|ó érvényes tanúsítvány
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