szAr-lirAst szERz6DEs

l. Szerz6d6 Felek, a szerz6d6s tArgya, id6tartama:
Vev6:
H aszondl lat-g6n meg6 n6si Ki5zpo nt
tov6bbiakban: Vev6

neve:
Cime:
Telefon/telefax:
e-mail:
Ad6szdm:
Sz6mlavezet6 bank:
BankszdmlaszSm:
K6pviseletre jogosult

Dr. Szalay lsfu6n
2100. GOdollo lsaszegi Ut 200..
28/51 1-300; 'fax28l43O-184:
katki@katki.hu
15779942-2-13

Magyar Allamkincstdr
'10032000-00295622-00000000

SzSllit6:
AGRO-SZrI-AS Kereskedelmi 6s Szolgdltat6 Korlito lt FelelSss6gfr Tdrsas 69
tov6bbiakban: 5z6llit6
C6gk6pviseletre jogosult

neve:

Clme:
Telefon/telefax:
Ad6sz6m:
C6gjegyz6kszdm:
Sz5mlavezet6 bank:
Bankszdmlaszdm:

V6rkonyi Bence
2111 Szada, Kertalja u.21.
06 30 202 5476
22928629-2-13
13-09-140'191

OTP Bank Nyrt.
11742049-20027540

Bevezet6s

A

Haszon6llat-g6nmeg5rz6si Kiizpont kutatdsi, tenyeszt6si feladatai mellett
baromfi-g6nbanki es fajtafenntart6 tev6kenys6get v6gez. A baromfidllom6ny
fenntart5sa 6rdek6ben kozbeszerz6si eljdrrdst folytatott le. Az elj5r6s nyertese a
5z6llit6 lett, igy felek az al5bbi szez6d6st kdtik.
Szerz6d6s tirgya

Jelen szerz6d6s 1. szSmri mell6klet6ben (tov1bbiakban: mell6klet)

t6telesen
felsorolt szemestakarm5ny szSllitdsa a megjel$lt idoszaki i.itemez6ssel 12 honapon
keresztUl.

SzerzSd6s id6tartama:

Kezd6s:

20i3 jrilius 4.

Befejez6s: 2014 jilius 4.

ll. Fizetend6 ellen6rt6k:
't. A szez6d6s

ellen6rt6ke:

Teljes nett6

azaz Tizenhatnilli6

Az

ellen6rt6k tarlarmazza

6r:

16 610 000

h atsz1ztizezer

Ft-

fonnt

a

szdilitdsi szerz6d6s meililkrete szerinti
szemestakarmdnyok vev6 terephery6re t6rt6n6
kiszailitds6t a megjeroit utem"zers"l.

2. SzA

naptiri naponk6nt sz6ml6t dllit ki, melyet a
n6segi iifu6tel ut6n sz6ilit6lev6len leigazol.
nyrol 30

\/a,A
evu
v

(teljesi

, hog-y az un. szattitotevere,,'n"tt6-aii, .."r"plU"un.

3' A Vev6 k6teles a szdmla 6rt6k6t a Sziillit6 bankszdml6jdra
6tutaldssal teljesiteni.
Fizet6si
hat6rid6 30 nap.

4. A sz{mla hat6rid6ben val6 kifizet6s6nek
felt6tele, hogy a szimla a kifizet6si hatdri
kor6bbal be6rk ezzen a Haszon6llatg6nme!

l0li _ tovdbbi

b

10

nappat

lll. Megrendel6s; sziillit6s hetye, gyakoris6ga, m6dja:
1. Megrendel6s m6dja: Vev6 nem 6ilit ki k0r6n megrender6t
a sz6ilit6 r6sz6re.

A

szillitis

helye:

Vev6 telephelye (a teljesites hetye): 2100 cttdiilt6, lsaszegi rit
200.

Szdllit6s gyakoris6ga:
sz6llit6 kdteles a mell6kletben foglalt 6s jelolt takarmdny mennyis6get
az iltemez6si
terv szerint lesz6llltani. A vevc! a mett6klett en foglalt utemez6si
lablazalban
meghat6rozott mennyis69ektol +1 Oo/o-kal elt6rhetl

Vev6

a megrendel6sben k6zolt sz6ilitrisi

elfogadni!

2.

iddponttor ert6r6 szdlrit6st nem koteies

Megrende16 elclirja, hogy a. sz6litdsi idopontban
megorz6si ido minimum fele r6sz6vel rendelkezzen.

3

a

a

a

takarmdny

a

min6seg

szdllito koteles
Vevo 5rtar
meil6kretben megadott (a jogszab6ryok
rendelkezese inek 6s a szakmai szok6soknak megferer6en) tatarmanlt
a Vevo
telephely6re leszdlritani, az iitemezett idopontban, amlt vevo k6teres dtvenni.

teles a Vevc! telephely6re az idevonatkoz6
egfelel6 saj6t vagy b6relt sz6llit6eszkoz6vel

lV. Mennyis6gi 6s min6s6gi kifog6sol6s:
1, Melnvisgsi. kifogis: A szez6d6s meil6kret6ben
meghatdrozott 6s
mennyis6gek6l+10%mennyisegielt6r6s","!"n!"a"tt."

utemezett

k.

Minden egy6b min6s6g0gyi
szab5lyozisa 6s a mindenkor
laltak az ir6nyad6ak. A takarmdny

munkanapo
t

min6s6g0

takarmenyt

id6n beliil hivatkozhat. A Vev6 ilyen

,ili*#?"',,?il1?ll3=i"i:,:T::;fl

4 min6s6gileg nem megietet6
A Vev6 koteles a vissz6rut a
ontjdig a visszasziillit6sra megfelel6en
l6en tdrolni. A 5z6llit6 a visszaszdllitdsra

t a vizsg5lat eredm6ny6r6l ir6sban koteles

t6j6koztatni.
3'

Min6segi hib6ra csak

a

Vevci 6rtar szakszer0en,

megfelelc5en v6gzett tdrol6s eset6n lehet hivatkozni.

a

takarmdny ig6nyeinek

V. K6sedelmes fizet6s, hib6s teljesit6s:
1. Krisedelmes teljesit6s eset6n Vevo p6that6ridot szabhat meg. p6that6ridon
t0ri
k6sedelem eset6n, Szdilitonak ferr6hato ok miatt vev6 kdtb6rt jogosult
6rv6nyesltetni. A kesedermi kotb6r mert6ke sz6ilitdsonkent, a
meil6kret iitemezesi
t6bl6zat6ban foglalt mennyiseg terjes nett6 v6ter6rdn ak napi
1o/o-a, de max 10%.

2

Hib6s teljesit6snek min6stir, ha a Vevo a szerzrid6s v. 1. pon!a szerinti
me_gadott pothat6ridoig sem terjesit, vagy ha a szaflito ory mert6kd
kesederemb
esik, hogy azzal a Vevo baromfidlomJnydt vesz6ryezteti. Fenti esetekben Vev

jogosult

a kotber 6rvenyesit6se mellett
Szallito egyidejri ertesiteie mellett.

a

hi6nyzo term6ket m6stol beszerezni

a

Vl. Egy6b fett6tetek:

1' Jelen Sz6llit6si szez6d6s 1.
szemestakarm6ny beszez6se

sz{m[ melt6klet6t klpezi a sz6llit6 6]tal a .-_ t6rgyban kiirt nyilt kdzbeszez6si eljdras

Aj6nlatt6teli dokumentirci6ban fogralt ramimany
specifi kdci6.

2. A szezcid6s m6doslt6sa: a szez6d6 Felek
csak akkor m6dosithatjdk a
szez6dest, ha a szez6d6sk6t6st kovet6en - a szez6d6sk6t6skor
el6re nem l6that6
ok kdvetkezt6ben - bedllott. kdrulm6ny miatt a-sirzoo6s
valamelyik fel l6nyeges

3' Felek a vit5s k6rd6seiket els6sorban egym6s kozott t6rgyal5s 0tj6n rend
ezik,,
tdrgyalSs.:t91"!
a-jogvit5k elbirdidsara
ir6s6g kiz1rotago.s iflet6kess6gdi,,

3tt<9rt9te.1

b

4'

ritotir a vLvo sz6k'hetye szerinti

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6r.d6sekben

rendelkez6sei az irdnyad6ak.

a ptk. vonatkozo

5' Szez6d6 Felek jeten sz5llltdsi szez6d6st elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6n, mint
akaratukkal mindenben megegyez1t j6v€trragy6hj irtar
.'---'

- '-'

"ra.

!'..J919n sz6llitdsi szerz6d6s a kdzbeszerz6si elj6rSs dokumentumaival (ajdnlatteteli
felhlv6s, kOzbeszezesi dokument6ci6, SzaUitO uenvr:fitott ajdnlata)
egyutt 6rv6nyes.

A

Megrgndel6

a

k6zbeszez6sl eljdr6sok'- nyilv6nossa'gail vonatkoz6
jelen szezooesi ;i-;;f"nrpon betul

rendelkezesekkel dsszhangban koteles
honlapjdn klzzdlenni. -

Kelt G6d<ill6,
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1. szAm0

me eklet

Takarmdny specifik6ci6

R6gi magyar baromlifajtik g6nmeg6rz6s6hez
sziiks6ges takarmdnygyirtisi
kapacit6s kialakit6sa

lett
vek
l6tr

fajtafenntart6
legdrt6kesebb
a g6nbankban

e a tevdkenysdghez szorosan kapcsol6d6 on-

iizemtinkben 6llitjuk el6, melyhez

az

termdk-el6dllitisban is hasznositjrik.
es takarm6nyt . saj6t takarmiinykever6
alapanyagot Xoieizeiesi.ljdr,. a;r"t6b*
c6lkitfizdse a"XAfft eda.rllOi baromfi
az 6llom6nyok fenntarthat6 tenydsztdse,
6bbi b6vit6se. A &ivlati cdlkitflzEs a rdgi

qlglheryiiginyek,mind.aki,6nre*9,;f Htu01"il#;.1?"'jtjH:THl,t

ell6.tasar4 mglynek teny6szt6si
intdzmdnyiink biztositj a.

A

p.og.riloiho, a cilo

beszerz6s

tirgyinak

alapanyagmentes takarmanlt

r6szletes ismertet6se:

l. Mennyis6gi szempontok:
I. T6tel:
Iires -"

elt6r6s +107o

2.'tdtel:
Eves me

elt6r6s: +107o

3. T6tel:

Eres m"

elt6r6s: +107o

1.

2.

szdmrt

me 6klet

Szillftissal kapcsolatos informdci6k:

A szemestakamuiny lesziflftdsrinak iitemez6s6r
az dabbi tabriuat tartatmazza.
megnevez6s

szillitand6

0temez6s

mennyis6g

megengedett

mennyis69i
elt616s

takarmenybIza

100q

takamenykukorica

150q

takarmAnyerpa

3oq

'1,5 havonta

t

havonta

2 r6szletben, julius-augusztus
h6napokban

+10%
+ 10o/o

+ 10o/o

a:
5

3. Min6s6gi szempontok:

il6 krirtev6kt6l, idegen

szagt6l, karant6n

v6 k<iteles igazoln az iltzla leszillitott
6rut valamilyen v egyszerrel kezelt6k,
atkdr6t hal addktalanul drtesiteni kciteles.
yiigyi Testtilet szabitlyozlsa az iranyad6.

