
sz Ll'l'irÁsr szrunz'őo É s

1. Szerződő felek

Privát Húsfeldolgozó Kft.
Kaposvár, Ízzóu.2.

tt222077-2-14
1 1 6 1 4009-0 t 43 6200-1 4000003

Egészségüryi Intézmények Gazdasági Ellátó
Szervezete @gészségügyi Gesz)
8900 Za|aegerszeg' Kis út 8.

15434201-2-20
1 1749008-1 5434201

2. Aszerződés tárrya

3. Megrendelés

3.1. Te1jesítés a Megrendelő által _ heti gyakorisággal - megkÍildött Megrendelés(ek)

alapján történik.
Megrendelés(ek) minimálisan tartalmazzék az ríÍu(k) megnevezését, mennyiségét,

kisierelési egységét, továbbá a szállítás(ok) gyakori ságét'l határidej ét.

Megrendelőá mógrendelés(ek) mÓdosítrásara jogosult előző nap 11 (tizenegy) ótáig a

sza'íitasi hatríridő1ejárta előtt. A módosítast, illetve annak elfogadását a Szállítónak

vissza kell igazolnia.
Megrendelés teljesítésének helye:

Tipegő Bölcsőde Za|aegerszeg, Kis u. 8'

Ű't'u:o' Bölcsőde Za|aégerszeg, Űrhajós u. 2.

Céglvállalkozó neve:

C gi . /vállak ozői ígazo|v ány száma : 1 4_ 0 9 _ 3 0 00322

2.r.

Bankszámlaszáma:

1r2. Megrendelő (vevő):
Intézmény neve:

Székhelye:
Adószáma:
Bankszámla szétma:.

2.3.

3.2.

5.3

A szerzódés az Intéznény (továbbiakban: Megrendelő) által lefolyatott 168/2009.

számú ktizbeszerzésí eljárás ajárrlati felhívása, dokumentációja és a nyertes

Ajánlattevő (továbbiakban: Szrállító) ajránlata alapj an kerül megkötésre.

i szerződesben a Szál|ító vállalj4 hogy az á|ta\a forgalmazott Tőkehusok,

h ús készítmények I. o sztályú minőségben szállítj a a Megrendelő részére.

A Megrende|ó azáru átvételére és ellenértékének megfizetésére kötelezimagát.

3.5. Szállítrás időnontia: _/- --' _;'p*t"j^0m-'á'g' 
í?li,,-rymtr'ft* i''-:
? Eivt-&.i;;no)oi"- 
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8.1.

8.2.

8.3.

8. Eryéb kiktitések

A szállít'ási szerződés _ az ajátűatban megielölt tizleti titok kivételével _ nyilviínos,

annak tartalma közérdekú adatnak minóstil.
A Kbt. 306/A. $. bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljrírás soriín

megkötöu szeruódésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

logvita esetén a szeruődó felek kikötik az illetékes Bíróság krzárőIagosságát.

9, Szenődés hatályba lépése és időtartama

9.1. Jelen szerződés hatfuozott idejű, 2010. január Z0. napjátiL 20II. január 20. napjáig

tart.

Jelen szállítési szerződést a felek, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
j óváhagyól ag alé,j.rták.

Zalaegerszeg, 2010. január 18.

,'-/
""::')" ' *r \

Pénzüryi ellenjegyző

Kapjók: SztÍll{tó
Megrendelő

*-!



4.2.

4.3.

4, Az áru mennyiségi és minőségi átvétele

Az éru mennyiségi és minlségi átvétele a teljesítés hetyén, a jelen szerzi3őés 3'4'

p"",: aúÁ *e gi elo't t'"ty"" töfi;nik, az áru átadását követően azowta'.

Szállító köteles biztosítani, hogy az áru az átadaskor rcnde\kezzen a hivatalosan

*.g"a"o szavatossági idő, minimum kétharmadával'

Mennyiségi, illetve 
"''o'nugora'i 

r'i!1miatt a Megrendelő csak áWételkor és a Szállító

képviselőj?nek jelenlétében élhet reklamációval'

5. Visszáruzás

5.1. Minőségi kifogas esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szállítót értesíteni'

5.2. Szavatossági időn beltili rejtett hiba esetén _ ha a Megrendelő az árut az előírt

hőmérsékleten és köriilmények között trírolta ' az áru lo} %- os áron visszrínrzható'

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettség

Megrendelő hibás teljesítési és meghiúsulasi kötbért köt ki a bruttó ellenérték 10Á -os

meiekeben, mely a számlából keriil levonásra'

7. Fizetésifeltételek

7.I. Ajánlatkérő a leszallított áru ellenértékét a teljesítésről benyújtott szémia alapjan, 30

''ápo' 
beltil átutalással egyenlíti ki'

7.2. Az áÍ tartalmazz.a az éIelmiszeáapanyagok teljesítési helyre történő szallításanak

költségeit is. Ajárrlatt evő az "iá"l;i 
áoi tir ktilon díj felszámítasara semmilyen

jogcímen nem jogosult.

7.3. Szallító 
"ror"gáii"m 

igényelhet, illetve a Megrendelő előleget nem fizet'

7.4. Késedelmes ?rzetés .-r#n u iátito a mindenkori jegybanki a-lapkamat alapjan

sámított késedelmi kamatot:"g"'"rt felszámítani a fizetési késedelem beálltától a

tényle ges fizetés telj esítéséig'

7.5. Arj.Tv. 36.A.$. (1) alapjan 1havi nettó 200.000 Ft_ot meghaladó kifizetések csak

abbanazesetbenkertilneknnzet.:sre,haavállalkozóbemutat,átaővagymegkülda
ténylegeskifizetésidőpontjátólszrímított30napnálnemrégebbinemlegesnek
minősülő 

"g}Átd' "dóig-"rá't, ';gy ^vallatkozó 
a kifizetés időpontjában szerepel a

köztartozasmentes adőz(li uauiuáT'u*. Ennek hianyában a m9q1endelő a fenti

összeget *"gi'J"áo úfizetések esetén visszatartasi kötelezettségévelélni fog'

l-'[,



Céflvállia|kozó neve:
Székhelye:
C gj ./vál l ak o zői igazolv ény
Adőszáma:
Bankszámla száma:

Megrendelő (vevő):
Intézmény neve:

Székhelye:
Adőszána:
Bankszrímla száma:

sznu'irÁsr sZERZÓoÉs

1. Szerződő felek

Halker Élelmiszer és lparcikk Kereskedelmi Kft.
Balatonboglár, Klapka u. 14.

száma'. 14-09-000564
10378876-2-14
rr743064-23788749

Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó
Szerv ezete (Egészségügyi Gesz)
8900 ZalaegeÍszeg, Kis út 8.

15434201-2-20
1 1749008-15434201

2. Aszerződés tárrya

7t?t

2.I' A szerződés az Intézmény (továbbiakban: Megrendelő) által lefolytatott 168/2009.
szétmu közbeszerzési eljarás ajánlatt felhívása' dokumentációja és a nyertes
Aj ánl attevő (to vábbi akb an : S zál l ító) aj ánlata a|apj an kerül me gköté sre.

2.2. A szerződésben a Szállító váIlalja,hogy az áIta|a forgalmazott Fagtasztott termékek I.
osztályú, minőségben szá|Iitja a MegrendeIő Észéte.

2.3. A Megrendelő az áru átvételére és ellenértékének megfizetésére kötelezimagát.

3. Megrendelés

3.1' Teljesítés a Megrendelő áItal - heti gyakorisággal - megküldött Megrendelés(ek)
a|apján t<jrténik.

3.2. Megrendelés(ek) minimálisan tartalmazzék az ml(k) megnevezését, mennyiségét,
ki szerel é s i e gysé gét, tov ább á a szállítás(ok) gyako ri ságát l hatrári dej ét.

3.3 Megrendelő a megrendelés(ek) módosításríra jogosult eloző nap 1 1 (tizenegy) őráig a
szállitási hataridő lejárta előtt. A módosítást, illetve annak elfogadását a Szállítőnak
vissza kell igazolnia.

3.4. Megrendelés teljesítésének helye:
Tipegő Bölcsőde Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Úrhajós B<jlcsőde Zalaegerszeg, Úrhajós u. 2.
3.5.

-]1911 
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l ( / Telefon:62l42Ü'280
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4. Az árl mennyiségi és minőségi átvétele

Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén' a jelen szerződés

pontjában megjelölt helyen történik, az áru átadását követően azowtal.

4.2. szal1ittl köteÉs biaositani, hogy az áru az átadáskor rendelkezzen a hivatalosan

megadott szavatossági idő, minimum kétharmadával.
4.3. tvtennyisegi, illetve csomagolási hiba miatt a Megrendelő csak átvételkor és a Szállító

képviselőjének jelenlétében élhet reklamációval.

5. Visszáruzás

5.1. Minőségi kifogás esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szállítót értesíteni.

5.2. Szavatossági iaon belüli rejtett hiba esetén _ ha a Megrendelő az ár-.:.Í az eIóírt

hőmérsékleten és körülmények között trírolta - azáru1100%- os aron visszríruzható.

6. Szerződéstbiztosító mellékkötelezettség

6.1. Megrendelő hibás teljesítési és meghiúsulrísi kötbért köt ki a bruttó ellenérték 1% -os

mértékében, mely a számláből keriil levonásra.

7. Fizetési feltételek

7.I. Ajanlatkérő a leszállított áru ellenértékét a teljesítésről benyújtott szám|a alapján,30

napon beliil átutalással egyenlíti ki.
7.2. ni at tarta|mazza az éIeLmiszer-alapanyagok teljesítési helyre történő szállítístának

költségeit is. Ajránlattevő az ajan|atí aron tul külön díj felszámítására semmilyen
jogcímen nem jogosult.

7.3. siatrto előleget nem igényelhet, illetve a Megrendelő előleget nem fizet.

7.4. Késedelmes fizetés 
"iete'' 

a Szállítő a mindenkori jegybanki alapkamat alapjan

szrímított késedelmi kamatot jogosult felszrímítani a fizetési késedelem beáIItátőI a

tényleges fizetés telj esítéséig.
7.5. arj. rv. 36.A.$. (r) abpjan a havi nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetések csak

abban az esetbón ió.tir".t kifizetésre, ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a

tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek

minostito együttes adőigazoiást, vagy aváIlalkoző aLJfizetés időpontjaban szerepel a

koztartozásáentes adaáoi adatbáultsban Ennek hianyában a megrendelő a fenti

összeget meghaladó kifizetések esetén vísszatartási kötelezettségével élni fog.

Moiirár és Tóth Ü6yvédi Íroda

O'f*1ffi;,lmr::"
/ 

iáiét"",62l126-67i 4t

8. Eryéb kikötések



A szállíüísi szerződés _ az ajánLatban megjelölt üzleti titok kivételével _ nyilviínos,

annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
A Kbt. 306lA. $. bekezdésében foglaltak alapjan a kozbeszerzési eljarás soriín

megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetén a szerzódő felek kikötik az illetékes Bíróság Y'lzétrőlagosságát.

9. Szerződés hatályba lépése és időtartama

JeLen szerződés határozott idejű, 2010. januar 20. napjátől20|l. januar 20. napjáig
tart.

Jelen szál|itási szerződést a felek, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyóIagaláírták.

Zalaegerszeg' 2010. január 18.

I{alker Kft.@'
$530 Balatonboglár, Kl:rplá ü. ! 4.

Telefon- 85 / 5jo-'Ó0
Arlócán l''fj78816.2' l 4

'.'kl z-sz. ÖiP: l 1743064'231 887 49

Szállító
Molnár és Tóth Ü

6721 Szeged,
Dr. Tót

' '-t'/cLÍLL{-w 
t

Pénzüryi ellenjeryző

Tele

Kapjdk: Szúllító
Megrendelő

8.2.

8.3.

9.1.

()
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szx'tirÁsr sznnzooÉs

1. Szenődő felek

1.1. Céglvállalkozó neve: Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft.
Székhelye: Balatonboglar, Klapka u. 14.

C g| . /vállak ozői igazo|v ány szétma : 1 4 - 0 9 - 00 0 5 ó4

t.2.

Adószríma:
Bankszámla szálma:

Megrendelő (vevő):
Intézmény neve:

Székhelye:
Adószáma:
Bankszámla szárta;

10318876-2-14
11743064-23788749

Egészségüryi Intézmények Gazdasági Ellátó
Szerv ezete (E gészségügyi Gesz)
8900 Zúaegerszeg' Kis út 8.

15434201-2-20
1 1749008-l 543420r

2. Aszerződés tárrya

2.1. A szerződés az Intézmény (továbbiakban: Megrendelő) által lefolytatott 168/2009.
számű közbeszerzési eljrírás ajanlati felhívása, dokumentációja és a nyertes
Aj anlattevő (továbbiakban: Szállító) aján1ata alapjrín kerÍil megkötésre.
A szerződésben a Szá|lító vállalja, hogy az áItala forgalmazott Tej, tejtermékek, I.
osztólyú, minőségben szállitja a Megrendelő részére.
A Megrendelő az aru átvételére és ellenértékének megfizetésére kötelezi magát.

3. Megrendelés

Teljesítés a Megrende\ó áLtaL - heti gyakorisággal - megkiildött Megrendelés(ek)
alapjan történik.
Megrendelés(ek) minimiílisan tartalmazzák az aru(k) megnevezését, mennyiségét,
ki szere 1é si e gys é gét, továbbá a szá|litas(ok) gyakori ságátl hatríridej ét.

Megrendelő a megrendelés(ek) módosításara jogosult eLőző nap l l (tizenegy) őráig a
széúIítási hatríridő lejarta előtt. A módosítiíst, illetve annak elfogadását a Szállítónak
vissza kell igazolnia.
Megrendelés telj esítésének helye :

Tipegő Bölcsőde Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Űrhajós Bölcsőde Za|aegerszeg, Úrhajós u. 2.

Szállítás időnontia:
naponta: 5,30 óráig

2.2.

2.3.

3.2.

J.J

3.4.

3.5.

r'_Wtlár és Tóth Ügvv1di troda
( ,t f721 Szeged, Jozsef Á sgt. 4. lll. 3.-''-' ,/ Dr. Ióth Ntá(vás iigyvéd

/ TeleÍon: 62l4?*zs}

/ TeleÍax: 621426..677



Az áru mennyiségi és minőségi átvétele

4.1.

4.2.

4.3.

Az é!Íu mennyiségi és minőségi áwétele a teljesítés helyén, a jelen szerződés 3.4.

pontjríban megielölt helyen torténik, az éru átadását követően azonnal.
Szaiito kötelés biztosítani, hogy az árl az átadáskor rende|kezzen a hivatalosan

megadott szavatossági idő, minimum kétharm adáva|.

trrtennyisegi, illetve csomagolási hiba miatt a Megrendelő csak átvételkor és a Szállító
képviselőjének jelenlétében élhet reklamációval.

5. Visszáruzás

5.1. Minőségi kifogás esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul aSzállitőt értesíteni.

5.2. Szavatossági iaon belüli rejtett hiba esetén _ ha a MegrendeIő az árut az elóirt
hőmérsékleten és körülmények kÓzött térohta - az éru l00 %'os aron visszéruzhatő.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettség

6.1. Megrendelő hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki a bruttó ellenérték 10Á -os

mértékében, mely a számláből keriil levonásra.

7. Fizetési feltételek

7.I. Ajrínlatkérő a leszállított aru ellenértékét a teljesítésről benyújtott számla alapjan, 30

napon belül átutalással egyenlíti ki.
7.2. li ar tarlalmazza az é\e\miszer-alapanyagok teljesítési helyre történő száILítasának

költségeit is. Ajanlattevő az aján|atí aron tul külön díj felszámításfua semmilyen
jogcímen nem jogosult.

7.3. s"arto előleget nem igényelhet, illetve a Megrendelő előleget nem fizet.

7.4. Késedelmes fizetés esetén a SzáLLítő a mindenkori jegybanki alapkamat úapjan

szétmitott késedelmi kamatot jogosult felszámítani a fizetésí késedelem beál'ltatőL a

tényleges fizetés telj esítéséig.
7.5. a':.r". 36.A.$. (r) alapjrin a havi nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetések csak

abban az esetbén keruhék kifizetésre, ha a válla\kozó bemutat, átad vagy megküld a

tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek

minosúto együttes adőigazo[ást, vagy aváL|alkoző akifizetés időpontjában szerepel a

konartozásmentes aaaiat adatbrázisban. Ennek hianyában a megrendelő a fenti

összeget meghaladó kifizetések esetén visszatartási kötelezettségével élni fog.

/t/\J ,/
Molryáí és Tóth Üevvódi !roda

6!,21Sze1ed,JÓzsef Á' sqt' 4' ll; :J

' Dr.'Ióth Mát.'-ás lit:s-véd
Telefon: 62142Ü-280
Teleíax: 62/426-677

€
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8. Eryéb kikötések

A száIlítási szerződés _ az ajánIatban meg|elölt tizleti titok kivételével _ nyilvános,
annak tartalma ktizérdekű adatnak minősÍil.
A Kbt. 306lA. $. bekezdésében foglaltak a|apjan a kozbeszerzési eljrírás során
megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetén a szeruődő felek kikötik az illetékes Bíróság kizarólagosságát.

9. Szerződés hatályba lépése és időtartama

9.1. Ielen szerződés haüározott idejű, 2010. januar 20.
tart.

Jelen szállítási szerződést a felek, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
j óvríhagyó |ag aláírták.

zataegerszeg, 2010. i"f.lfiilgg {: j.
/ ; í;Ú]0 Ba!alonb,',];i'.', r'
t 'lelcfc. ii :

W+ :::":lll,'"''"'."'
Szállító

MolnÁr és Tóth tigyvódi írorla

iigyvótt
280

a

......{f,rr'..

CPt lVtt,__ 
^.

Pénzüryi ellenjeryző

Kapjdk: Szdllító
Megrendelő

4,

#w3
Dr. Tó
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1.1.

sznttÍrÁsI sznpzÓoÉs

1. Szerződő felek

CéglváIla|kozó neve: Integrál_M Kft.
Székhelye: Zalaegerszeg, Alsóerdei u. l 1.
C gi . /vál l ak o zői igazolv ány szétma: 20 - 0 9 -0 607 7 9
Adószáma:
Bankszámla száma:

l.2. Megrendelő(vevő):
Intézmény neve:

Székhelye:
Adőszáma:
Bankszámla szétma:

2.3.

10710525-2-20
1 0700 1 10-423s9201 -5 1 I 00005

Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó
Szervezete (Egészségügyi Gesz)
8900 Zalaegerszeg, Kis út 8.
15434201-2-20
1 1749008-l 5434201

2. Aszerződés tárgya

2.1. A szerződés az Intézmény (továbbiakban: Megrendelo) által lefolyt atott 168/2009.
számu közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, dokumentációjá és a nyertes
Aj anlattevő (továbbiakban : S zállí tő) aj anlata alapj rán kerül me gkötésie.
A szeruődésben a Szállítő vállalja,hogy az álta{á forgalmazott Fííszértórti I. osztályú,
minőségben szállitja a Megrendelő részére
A Megrendelő az áru átvételére és ellenértékének megfizetésére kötelezi magát.

J.J

3.4.

3. Megrendelés

Teljesítés a Megrendelő éltal - heti gyakorisággal - megküldött Megrendelés(ek)
alapján történik.
Megrendelés(ek) minimálisan tartalmazzák az aru(k) megnevezését, mennyiségét,
kiszerelési egységét, továbbá a szállítás(ok) gyakoris ágátJ hataidejét.
Megrendelő a megrendelés(ek) módosításárá jogosulielőző 

''up 
i1 (tizenegy) óráig a

szállítási hatríridő lejárta előtt. A módosítást, itletve annak elfogadását u írarutorux
vissza kell igazolnia.
Megrendelés telj esítésének helye :

Tipegő Bölcsőde Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Urhajós Bölcsőde Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.

Szállítás időpontia:
Hétfti 9 _ 14
Kedd 9 - 14
Csütörtcik 9 _ 14
Péntek 9 _ 14

(2



Az áru mennyiségi és minőségi átvétele

4.r.

4.2.

Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén, a jelen szerződés
pontjában megjelölt helyen történik, az átu átadását követően azonnal.
Szállitő köteles biztosítani' hogy az áru az átadáskor rendelkezzen a hivatalosan
megadott szavatossági idő, minimum kétharm adáv a|.

4.3. Mennyiségi, illetve csomagolási hiba miatt a Megrendelő csak átvételkor és a Szállító
képviselőjének jelenlétében élhet reklamációval.

5. Visszáruzás

5.1 . Minőségi kifogás esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szállítót értesíteni.

5.2. Szavatossági időn belüli rejtett hiba esetén - ha a Megrendelő az átrut az e|őirl
hőmérsékleten és körülmények kcizött tárolta - az étru 100 %- os áron visszaruzható.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettség

Megrendelő hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért kot ki a bruttó ellenérték 1oÁ -os

mértékében, mely a szám|ábol kerül levonásra.

7. Fizetési feltételek

7.L Ajanlatkérő a leszállított áru ellenértékét a teljesítésről benyújtott számla alapjan, 30
napon belül átutalással egyenlíti ki.

7.2. Az ir tarta|mazza az élelmiszer-a|apanyagok teljesítési helyre történő szállításának
költségeit is. Ajanlattevő az ajanlati iíron túl külön díj felszámítására semmilyen
jogcímen nem jogosult.

7.3. Szállító előleget nem igényelhet, illetve a Megrendelő előleget nem fizet.
7.4. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat alapján

számított késedelmi kamatot jogosult felszámítani a fizetési késedelem beálltától a

tényleges fi zetés telj esítéséig.
7.5. Arj. Tv. 36.A.s. (1) alapjan a havi nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetések csak

abban az esetben kerülnek kifizetésre' ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a
tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adőigazolást, vagy avállralkoző akifizetés időpontjában szerepel a
kónartozásmentes adőzői adatbazisban. Ennek hiányában a megrendelő a fenti
tisszeget meghaladó kifizetések esetén visszatartási kötelezettségével élni fog.

6.r.



8.2.

8.3.

A szállítási szerződés _ az ajánlatban megjelölt üzleti titok kivételével _ nyilvános'
annak tartalma k<izérdekű adatnak minősül.
A Kbt. 306lA, $. bekezdésében foglaltak alapján a kozbeszerzési eljarás során
megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetén a szerződő felek kikötik az illetékes Bíróság kizarólagos ságát.

9. Szerződés hatályba lépése és időtartama

Jelen szerződés hatarozott idejű,2010. január 20. napjátől 20lL január 20. napjáig
taÍt.

Jelen szállitási szerződést a felek, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
j ó váha gyó l ag aláirták.

Za|aegerszeg, 2010. január 18.

9.1.
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1. Szerződő felek

l.1. Céflválla|kozó neve: EgerszeghúsHentesárúNagykereskedelmiKft.
Székhelye: Zalaegerszeg, Ujhegyi u. 2.

Cgj.lvállakozőiigazolványszáma.2Ü-09-064493
Adószáma: 1198578I-2-20
Bankszámlaszáma'. 10700110-25737402-51100005

I.2. Megrendelő(vevő):
Intézmény neve: EgészségÍigyi Intézmények Gazdasági Ellátó

Szervezete (Egészségrigyi Gesz)
Székhelye: 890a Zalaegerszeg, Kis út 8.

Adószáma. |5$42a|?-20
Bankszámla száma: 11749008-154342aT

2. Aszerződés tárgya

2.1. A szerződés az Intézmény (továbbiakban: Megrendelő) által lefolytatott 168/2009.

számu kÖzbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, dokumentációja és a nyertes
Aj ánl attevő (további akb an : Száll ító) ajánlata alapj án kerül megkötésre.

2.?.' A szerződésben a Szállító vállal1a, hogy az általa forgalmazott Szó'rnyahítsok,
húskészítmények friss terméket, I. osztalyú, minőségben szállítja a Megrendelő
részére'

2.3. A Megrendelo az áru átvéte\ére és ellenértékének megfizetésérekőtelezi magát.

3. Megrendelés

3.1' Teljesítés a Megrendelő által - heti gyakorisággal - megktildott Megrende|és(ek)
a|apján történik.

3'2. Megrendelés(ek) minimálisan tartalmazzák az áru(k) megnevezését, mennyiségét,
kiszerelési egységét, továbbá a szállítás(ok) gyakoris ágÍftl határidej ét'

3.3 Megrendeló a megrendelés(ek) módositására jogosult e|őzó nap 11 (tizenegy) óráig a

szállítási határidő lejárta előtt. A módosítást, illetve annak elfogadását a Szállítónak
vissza kell igazolnia.

3.4. Megrendelés teljesítésének helye:
T,ipegó Bölcsőde Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Úrhajós BÖlcsőde Za|aegerszeg, Urhajós u. 2.

3.5. Szállítás időpontia:
naponta: 6,00 óraig

,/"/.'1



4.1.

4.2.

4.3.

4. Az áru mennyiségi és minőségi átvétete

Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén, a jelen szerződés 3.4.
pontjában megjelölt helyen torténik, az áru átadását követően azonnal.
Szállitő kÖteles biztosítani' hogy az áru az átadáskor rendelkezzen a hivatalosan
megadott szavatossági idő, minimum kétharm adáv al.
Mennyiségi' illetve csomagolási hiba miatt a Megrendelő csak átvételkor és a Szállító
képviselőjének jelenlétében élhet reklam áciőval.

5. Visszáruzás

5.1. Minőségi kifogás esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szállítót értesíteni.
5.2. Szavatossági időn belüli rejtett hiba esetén * ha a Megrendelő az árut az előírt

hőmérsékleten és körulmények kozött tárolta - az áru T00 %_ os áron visszáruzható.

6. Szerződést biztosító mellékkiitelezettség

Megrendeló hibás teljesítési és meghiúsulási kotbért kÖt ki a bruttó ellenérték 1% -os
mértékében, mely a számláből kerul levonásra.

7. Fizetési feltételek

7.1. Ajánlatkérő a leszállított áru ellenértékót a teljesitésről benyújtott számla alapján, 30
napon beliil átutalással egyenlíti ki

7.2. Az Ír tartalmazza az élelmiszer-alapanyagok teljesítési helyre történő szállításának
koltségeit is. Ajánlattevő az ajánlati áron túl kulon díj felszámitására semmilyen
jogcímen nem jogosult.

7 .3. Szállito előleget nem igényelhet, illetve a Megrendelő előleget nem ftzet.
7.4. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat alapján

számított késedelmi kamatot jogosult felszámítani a fizetési késedelem beálltától a
tényleges fizetés telj esítéséig.

7.5' Arj. Tv 36.A.$. (T) alapján a havi nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetések csak
abban az esetben kenilnek kifizetésre' ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megktild a
tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minőstilő együttes adoigazolást' vagy avállalkoző akifizetés időpontjában szerepel a
köztartozásmentes adőzői adatbázisban. Ennek hiányában a megrendelő a fenti
osszeget meghaladó kifizetések esetén visszatartási kotelezettségével élni fog.

6. 1.

(4,.



8.1.

8.2.

8.3.

A szállítási szerződés - az ajánlatban megjelolt tizleti titok kivételével _ nyilvános,
annak tartalma kÖZérdekű adatnak minősül.
A Kbt. 306lA. $ bekezdésében foglaltak alapján a kozbeszerzési eljárás során
megkotott szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetén a szerződő felek kikotik az illetékes Bíróság kizárólagosságát.

rarrtaarrtrt!a!tttaa!

9.1

9. Szerződés hatályba lépése és időtartama

Jelen szerződés határozottidejíl,2010. január 20. mpjíttől 2011. január 20. napjáig
taft.

Jelen szállitási szerződést a felek, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt'
j óváhagyó l ag aláirték.

Zalaegerszeg, 2alt. j anuár 1 8.

Jogí ellenj egyző

Szdlltni
Megrendelő ?010;t{$ il tKapjók:



SZALLITASI SZERZODES

1. Szerződő felek

1.1. Céglvállalkozó neve: Horváth Lász|ő ev. Zöldség-gyümölcs Nagyker
Székhelye: Németfalu, Kossuth út. 6.
C gj ./vállak ozői igazo|v ény széma: ES -399 69 4
Adósziíma: 54568664-2-40
Bankszámla szárna: 11749008-20155308

l.2. Megrendelő (vevő):
Ifiézmény neve: Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó

Szervezete (Egészségügyi Gesz)
Székhelye: 8900 Za|aegerszeg' Kis út 8.
Adószríma: 1543420I-2-20
Bankszrámlaszétma: 11749008-1 543420I

2. Aszerződés tárgya

2.I. A szerződés az |ntézmény (továbbiakban: Megrendelő) által lefolytatott 168/2009.
sziímú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, dokumentríciója és a nyertes
Ajánlattevő (továbbiakban: Szállító) ajartlata aÍapjan kertil megkötésre.

2.2. A szerződésben a Szállító vá||aIja, hogy az általa forgalmazott Zöldség-glíimölcs I'
osztólyi minőségben szállítja a Megrendelő részére.

2.3. A MegrendeIő az áru átvételére és ellenértékének megfizetésére kötelezi magát.

3. Megrendelés

3.1. Teljesítés a Megrendelő álta| - heti gyakorisággal - megküldött Megrendelés(ek)
alapjrín történik.

3.2. Megrendelés(ek) minimálisan tartalmazzék az éru(k) megnevezését, mennyiségét,
kiszerelési egységét, továbbá a szállítás(ok) gyakoris ágátl hatáidejét.

3.3 Megrendelő a megrendelés(ek) módosítrísrára jogosult előző nap ll (tizenegy) őráig a
szállítási hatráridő lejárla előtt. A módosítást, illetve annak elfogadását a Szállítónak
vissza kell igazolnia.

3.4. Megrendelés teljesítésének helye:
Tipegő Bölcsőde Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Úrhajós Bölcsőde Zalaegerszeg, Úrhajós u. 2.

3.5. Szállításidőpontia:
heti két alkalommal: 9,00 óráig

á
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4. Az áru mennyiségi és minőségi átvétele

4.I. Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén, a jelen szerzódés 3.4.
pontjában megjelölt helyen történik, az étru átadását követően azot:lrtal.

4.2. Szállító köteles biáosítani, hogy az ára az átadáskor rcndelkezzen a hivatalosan
megadott szavatossági idő, minimum kétharmadával.

4.3. Mennyiségi, illetve csomagolási hiba miatt a Megrendelő csak átvételkor és a Szállító
képviselőj ének j elenlétében élhet reklamációval.

5. Vísszáruzás

5.1. Minőségi kifogás esetén a Megrendelő k<iteles haladéktalanul a Szállítót értesíteni.
5.2. Szavatossági időn belüli rejtett hiba esetén _ ha a Megrendelő az árut az előirt

hőmérsékleten és körulmények közott tárolta - az éru I00 %- os aron vissziíruzható.

6. Szeruődést biztosító mellékkötelezettség

Megrendelő hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki a bruttó ellenérték 10Á -os
mértékében, mely a számláből kerül levonásra.

7. Fizetési feltételek

7.L Ajanlatkérő a leszállított éru ellenértékét a teljesítésről benyújtott sziímla alapjan, 30
napon belül átutalással egyenlíti ki.

7.2. Az ér tartalmazza az élelmiszer-alapanyagok teljesítési helyre történő szál|itásának
költségeit is. Ajánlattevő az ajánlati aron túl külön díj felszámitáséra semmilyen
jogcímen nem jogosult.

7.3. Szállító előleget nem igényelhet, illetve a Megrendelő előleget nem fizet.
7.4. Késedelmes fizetés esetén a Szállítő a mindenkori jegybanki alapkamat aLapjén

sziímított késedelmi kamatot jogosult felszámítani a fizetési késedelem beálltától a
tényleges fizetés telj esítéséig.

7.5. Arj. Tv. 36.A.$. (l) alapjan a havi nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetések csak
abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a
tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adőigazo|ást, vagy avállalkozó akífizetés időpontjában szerepel a
köúartozásmentes adőzői adatbrízisban. Ennek hirínyában a megrendelő a fenti
összeget meghaladó kifizetések esetén visszatartási kötelezettségével élni fog.

6.r.
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8.1.

8.2.

8. Egyéb kikötések

A szállítísí szeruődés _ az ajénlatban megjelölt üzleti titok kivételével - nyilvános,
annak tarta|ma közérdekíi adatnak minősül.
A Kbt. 306lA. $. bekezdésében foglaltak a|apján a közbeszerzési eljrírás során
megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetén a szerződő felek kikötik az illetékes Bíróság kizarólagos ságát.

9. Szerződés hatályba lépése és időtartama

Jelen szerződés hatrírozott idejű,2010. január 20. napjátőI20lL janurír 20. napjáig
taÍt.

8.3.

9.1.

Jelen szállitási szerződést a felek,
j óvríhagyó l ag aIáírték.

Zalaegerszeg' 2010. január 18.

valós iigyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,

4c-d--n
Pénzügyi ellenjeg5rző
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1. Szerződő felek

l.l. Cég/vállalkozó neve: Za|aco Sütőipari Zrt.
Székhelye: Zalaegerszeg, Kaszahaziu.34.
C g' ./vállak ozői igazo|v ány száma: 2 0 -2 1 -00 0 0 0 1

Adószáma: 12500909-2-20
Bankszámla száma: 10404742-47416943-00000000

I.2. Megrendelő(vevő):
Intézmény neve: Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó

Szervezete (Egészségügyi Gesz)
Székhelye: 8900 Za|aegerszeg, Kis út 8.
Adőszáma: 15434201-2-20
Bankszámla száma; 11749008-1 5434201

2. Aszerződés tárgya

2.I. A szerződés az Intézmény (továbbiakban: Megrendelő) által lefolytatott 168/2009.
számu közbeszerzési eljárás ajanlati felhívása, dokunrentációja és a nyertes
Aj ánl attevő (tovább i akb an : S zál l í tő) aj ánlata alapj an kerül me gköté sre.

2.2. A szerzódésben a Szállító vállalja' hogy az általa forgalmazott Pékárú ternréket L
osztályú minoségben szállítja a Megrendelő részére.

2.3. A Megrendelő az áru Íúvételére és ellenértékének megfizetésére kötelezimagát.

3. Megrendelés

3.1. Teljesítés a Megrendelő által - heti gyakorisággal - megküldött Megrendelés(ek)
alapján történik.

3.2. Megrendelés(ek) minimálisan tartalmazzák az áru(k) megnevezését, mennyiségét,
ki szerelési e gysé gét, továbbá a szállítás(ok) gyakoris ágátl batáridej ét.

3.3 Megrendelő a megrendelés(ek) módosítására jogosult elóző nap 11 (tizenegy) őráíg a
szállítási határidő lejárta előtt. A módosítást, illetve annak elfogadását a Szállítónak
vissza kell igazolnia.

3.4. Megrendelés teljesítésének helve:
Tipegő Bölcsőde Zalaegerszeg' Kis u. 8.
Úrhajós Bölcsőde Za|aegerszeg, Úrhajós u. 2.

3.5. Szállításidőnontia:
naponta 5,30 óráig

l, -\'/
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4.1.

4.2.

4.3.

4. Az áru mennyíségi és minőségi átvétele

Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén, a jelen szerződés 3.4.

pontjában megjeldlt helyen történik, az áru átadását követően azonnal.

}zaÍito köte1es biztositani, hogy az íru az átadáskor rendeIkezzen a hivatalosan

me gadott szavato ssági idő, minimum kétharm adáv a|'

Melnnyiségi, illetve Jsomagolási hiba miatt a Megrendelő csak átvételkor és a Szállító

képviselőj ének j elenlétében élhet reklamációval.

5. Visszáruzás

Minőségi kifogás esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szállítót értesíteni.

Szavato-ssági ioőn belüli re3tétt hiba esetén - ha a Megrendelő az árut az eIőírt

hőmérsékleten és köriilmények k<izott tárolta - az ttu I00 %- os aron visszáruzható.

5.1.
5.2.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettség

6.1. Megrendelő hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért köt ki a bruttó ellenérték 1% _os

mértékében' mely a szám|áből kerül levonásra'

7. Fizetési feltételek

7'I. Ajánlatkérő a\eszáI\ított áru ellenértékét a teljesítésről benyújtott számla alapján, 30

napon belül átutalással egyenlíti ki.
7.2. ni ar tartalmazza az éIe|miszer-alapanyagok teljesítési helyre történő szállításanak

költségeit is..Ajanlattevő az ajarl,|ati áron túl külön díj felszámítására semmilyen
jogcímen nem jogosult.

7.3. s']ttito előleget nem igényelhet' illetve a Megrendelő előleget nem fizet.

7.4. Késedelmes fizetés eietén a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat alapjan

számított késedelmi kamatot jogosult felszámítani a fizetési késedelem beálltától a

tényleges fi zetés telj esítéséig.
7.5. nr;. rv. 36.A.$. (í) alapján a havi nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetések csak

abban az esetbén keruhók kifizetésre' ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a

tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek

minősúlő együttes adőigazolást, vagy avállalkoző akifizetés időpontjában szerepel a

koztartozásmentes adőzői adatbazisban. Ennek hiányában a megrendelő a fenti

összeget meghaladó kifizetések esetén visszatartási kötelezettségével élni fog.
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8.1.

8.2.

8.3.

A szállítási szerződés _ az aján\atban megjelölt üzleti titok kivételével _ nyilvános,

annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
A Kbt. 306lA. $. bekezdésében foglaltak a|apján a közbeszerzési eljarás soran

megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

logvita esetén a szerződő felek kikötik az illetékes Bíróság kizárólagosságát.

9. Szerződés hatátyba lépése és időtartama

9.1. Jelen szeruődés határozott idejű, 20IO. január 20. napjátől 20II. január 20. napjáig

tart.

Jelen száll itási szeruodést a felek' mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,

j óváha gyó 1 ag a|áírták.
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