SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
MÁSOLÓ PAPÍROK ÉS EGYÉB IRODASZEREK

amely létrejött egyrészről a
SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(székhely: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.; adószám: 14767223-4-15; bankszámlaszám: 11600006-00000000-34711107;
képv.: Lőrinczi János Ügyvezető), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
RENOMÉ-PRINT KFT
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 4.; adószám: 11766223-2-15; bankszámlaszám: 68800109-11079666-00000000;
képv.: Szűcs Mihály Tibor - ügyvezető), mint szállító (a továbbiakban: Szállító)
között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények
1.

Felek rögzítik, hogy a SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (a továbbiakban: Megrendelő) a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján (ajánlattételi felhívás száma: KÉ-3480/2011) általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A hivatkozott
közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: „Másoló papírok és egyéb irodaszerek beszerzése”

2.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Megrendelő a
közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Szállítót nevezte meg.
Szállító nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi feltételekkel
rendelkezik.

3.

Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és
lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és közös
érdeke.

A fentiek előrebocsátása mellett:

Szerződés tárgya
4.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya: 1 évre szükséges irodaszerek szállítása (a továbbiakban: Feladat). Jelen
szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, a Szállító kötelezettséget vállal az 1. sz. mellékletben részletezett termékek
szállítására jelen szerződésben rögzített feltételek mellett.

5.

A jelen szerződésben lekötött áruk leszállítása külön írásos megrendelő alapján történik.

6.

A tételes terméklista a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

7.

Megrendelő a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett mennyiségektől -30% ponttal eltérhet.

Szerződés időtartama
8.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a közbeszerzési kiírással összhangban jelen szerződés
aláírásának napjától – 12 havi, határozott időtartamra, de maximum az I. sz. mellékletben meghatározott mennyiség
lehívásának napjáig jön létre.

9.

Megrendelő a jelen szerződést, rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja Szállító súlyos szerződésszegése
esetén. Szállító ezen jogát 45 napos felmondási idő betartása mellett gyakorolhatja [rendkívüli felmondás]. A rendkívüli
felmondás a szerződést a jövőre nézve szünteti meg, az életbe lépését követően a felek közötti elszámolásnak van helye.
Felek rögzítik, hogy a rendkívüli felmondáshoz fűződő joghatások a jognyilatkozat közlésével beállnak.

10.

A Megrendelő a Szállító súlyos (min. 3 hetes) késedelme esetén – függetlenül attól, hogy a késedelmét kimentette-e – ha ez
többé nem áll érdekében, elállhat a szerződéstől [különös jogcímen történő elállás]. A késedelem esetén akkor tekinthető
igazoltnak az érdekmúlás, ha előtte a Megrendelő írásban póthatáridő tűzésével felhívja a teljesítésre a Szállítót, valamint a
jogkövetkezményekre hivatkozással jelzi az elállási szándékot.

11.

Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
ha Megrendelőnek három alkalommal írásbeli felszólítást kell kezdeményeznie a teljesítési határidő vonatkozásában
(késedelem);
ha Szállító – írásbeli felszólítást kezdeményezése hiányában is – igazolhatóan 7 alkalmat meghaladóan késedelmesen
teljesített (kisebb késedelmek);
minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékleteiben vagy a közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

12.

A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:
ha a Megrendelő 90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékleteiben vagy a közbeszerzési eljárást ajánlati kiírásában
vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

13.

Bármely fél súlyos szerződésszegésének tényét jegyzőkönyvben kell a Feleknek rögzíteni.
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14.

A felmondás időtartama alatt Felek a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kölcsönösen kötelesek eleget tenni.

Fizetési feltételek
15.

Szerződő felek rögzítik, hogy a termékek ellenértékének teljesítése az alábbiak szerint történik:
A szállításra kerülő áruk ellenértékét az I. sz. melléklet tartalmazza, amely magában foglalja a termékeknek az alábbi
teljesítési helyekre történő kiszállításának díját is.
TELJESÍTÉSI HELYEK:
Szatmár – Beregi Kórház Nonprofit Kft.(4900 Fehérgyarmat Damjanich út 1.)
Szállító az I. mellékletben rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet, amely
a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A termékek szállítása a Megrendelő igénye szerinti ütemezésben történik. A
leszállított egyszeri mennyiség után számla nyújtható be. A benyújtott számla kötelező melléklete a Megrendelő által
kiadott teljesítésigazolás (aláírt szállítólevél).
Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő az egyeztetett ütemezés szerint leszállított áruk ellenértékét – a Kbt. 305. §
(3) bekezdése alapján – a szerződésszerű teljesítést követő átutalással egyenlíti ki. Fizetési határidő: 90 nap
A Szállító által megajánlott árak fixek, azok jelen szerződés hatálya alatt nem emelhetőek (ármaximum).

16.

Szállítót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.

17.

Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés
vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.
§ hatálya alá esik.

Szállító jogai és kötelezettségei
18.

A Szállító a vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások
szerint köteles eljárni. Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének
eredményességét, vagy határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.

19.

Szállító köteles a megrendelt termékeket a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül leszállítani.

20.

Szállító köteles a Megrendelő minőségi elvárásainak folyamatosan megfelelni és ennek érdekében Megrendelővel mindenkor
együttműködni.

21.

Szállító jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel, anyagokkal és kellékekkel rendelkezni
köteles.

22.

Szállító és alkalmazottai az áruszállítás végzése céljából Megrendelő területeire a teljesítéshez szükséges időre – adott esetben
a mindenkori házirend betartása mellett – belépési joggal rendelkeznek.

23.

Szállító köteles az esetenként megrendelt mennyiséget a jelen szerződés 15. pontjában rögzített teljesítési helyekre
díjmentesen kiszállítani és a Megrendelő által megjelölt raktárhelyiségben elhelyezni. Az árumozgatáshoz, Megrendelő
raktárhelyiségeibe történő berakodáshoz szükséges eszközöket, munkaerőt és személyzetet Szállító minden szállításkor
biztosítani köteles.

24.

Ha és amennyiben a rendeltetésszerű használat során a leszállított termékek bármelyike nem bizonyulna megfelelőnek
(különösen, de nem kizárólagosan: a leszállított papírok gyűrődnek a nagyteljesítményű nyomtatókban, golyóstollaknál a
rendeltetésszerű használatot zavaró mértékű folyás tapasztalható, valamely leszállított termék Megrendelő meglévő
eszközeivel vagy a Szállító által szállított hozzá kapcsolódó termékekkel nem kompatibilis, stb.), úgy Szállító az érintett
termékeket az eredetivel egyenértékű, megfelelő másik termékre köteles kicserélni. Felek ezen esetben külön jegyzőkönyvet
felvenni kötelesek. A jelen pont szerinti termékcsere áremelkedést nem eredményezhet.

25.

Teljesítés során kizárólag új, bontatlan csomagolású termék szállítható.

A szerződésszegés
26.

Szerződő felek a késedelmes és a nem teljesítés esetére – a Ptk. 246. szakasza rendelkezéseinek figyelembevételével – az
alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:

27.

A Szállító kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan:
késedelmesen teljesít;
hibásan teljesít;
a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul.

28.

A kötbér mértéke:
késedelmes teljesítés esetén: a megrendelt és késedelemmel érintett termékek bruttó ellenértékének 1%-a/nap;
hibás teljesítés esetén: a megrendelt és hibás teljesítéssel érintett termékek bruttó ellenértékének 10%-a;
nem teljesítés (a szerződés egészének meghiúsulása) esetén a kötbér
alapja a teljes (12 havi) bruttó ajánlati ár, ebből már részben realizálódott teljesítés esetén a még hátralékos
szerződött ellenérték;
mértéke: 30%.
nem teljesítés (valamely terméktétel) esetén: a megrendelt terméktétel bruttó ellenértékének 30%-a.

29.

Szállító mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni
kell.
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30.

A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg valamely
terméktétel/a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja az érintett
terméktétel/a szerződés egésze vonatkozásában.

31.

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

Egyéb rendelkezések
32.

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő az Előzmények fejezetben hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati/ajánlattételi
felhívásában megnevezett intézmények vonatkozásában jogosult a tárgyi szerződésben lekötött mennyiségek egy része vagy
egésze rendelési jogát átengedményezni. Ezen esetben – külön szerződésmódosítás nélkül – Megrendelő tájékoztatása
alapján (engedményezési okirat melléklettel ellátva, amely tartalmazza a konkrét termékeket és mennyiségeket) a vonatkozó
(tájékoztatásban megjelölt) mennyiséget kijelölt intézmény felé köteles szállítani és számlázni jelen szerződésben rögzített
feltételek mellett.

33.

A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és az
együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el.

34.

Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján, az
igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító –
a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott – a Megrendelő által adott jelen hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján
beszedési megbízást nyújthat be – a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig – a Megrendelő alábbi fizetési számlája
terhére:

35.

Megrendelő részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: Lőrinczi János Ügyvezető

36.

Megrendelő részéről a termékek megrendelésére kijelölt személyek:

számlaszám: 11600006-00000000-34711107

név (telefon): Jávor Attila (+3620/ 255-2088)

37.

Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására kijelölt személy:

38.

Szállító részéről jognyilatkozatra kijelölt személy:

39.

Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a feladatuk
ellátására kijelölt új munkatárs értendő.

40.

Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal
rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

41.

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a vonatkozó
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei és előírásai az irányadóak.

név (telefon): Jávor Attila (+3620/ 255-2088)
név (telefon): Szűcs Mihály Tibor- ügyvezető

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják
alá.
Nyíregyháza, 2011. március 19. napján

Megrendelő

Szállító
Ph.

Ph.
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