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mint eladó

-

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

között

-

az alulított napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

1,.1./

A

1.2./

Az

PREAMBULUM

szetződő felek tögzítik' hogy a vevő mtnt a köpbesrye@seknől s4Íló 2015. éVi CXLilI. tötvény (a
továbbiakban: I{bt.) 5. s (1) bekezdés ) ponga szerinti ajánIatkérő szetvezet a I(bt' Második Rész 81.$-a
alapján uniós eljárástendbe tattoző, nyílt közbeszerzési e|jáúst indított a ,rAdásvételi szetződés csípő-, és
tétdptotézisek beszetzésérc,konszignációs taktátkészúet kihe|yezéséve| egy éves időtattamta - 4
tészben" tátgyban.
1.1./ pontban meghatátozottkőzbeszetzési eljárásban a I{bt. 7ó.s (2) bekezdés c) pontja, azaz a

legiobb át-érték aútnyt megielenítő értékelésiszempont a|apján a vevő számáta a legkedvezőbb

érvényes a'1ánIatot az e|adő tette, akit a vevő etre tekintettel a közbeszetzési eIjátásban a 4. tészaiátnlati köt,
azez L Csontcement, vákuumos keverő szett tekintetében az eIjátás nyettesévé nyilvánított, az aIábbi
megaiánlásokkal:
4. tész

Ertékelési szempont
Aiánlati ár:

Aiánlat
nettó 4 924700--Ft
ó00 sec
600 sec
600 sec

20 Erammos kötési idő
40 $ammos kötési idő
60 Erammos kötési idő

A felek

rögzítik, hogy jelen szerződésiiket az 1.1./ pontban rögzített közbeszetzési el1átás
etedményeként' az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb közbeszetzési
1.3./

dokumentumok és az eladő mint nyettes ajánlattevő áItalbenyujtott a1ánIattattalma szerint kötik meg.
1,.4./

A jelen szerződés aiapján

A

fi.zetendő ellenszolgáltatást a vevő önetóből

biztosítja.

felek tögzítik' hogy jelen szetződésük eiválaszthatatlan mellékletétképezik az 1'.1/ pontban
meghatátozott közbeszerzési e|jfuás dokumentumai, igy különösen, de nem kizátólagosaÍl
eljárást
^z
megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a nyeÍtes aján7attevő ajánlata.
1,.5./

Ádásvéte]i szetződés csípó-, és térdprotézisekbeszezéséte, konszignáciős nktárkészlet kihelyezésével egy éves
iőőtatamra - 4 tészben

II. A szetződés tátgya
jelen szetződés aláitásával az eladő eLadja, a vevő pedig megv eszt a je\en szerződés 1'.1' / pongában
hivatkozott közbeszetzési eljárás ajáilan Íe|Iltvásában valamint a kőzbeszezési dokumentumok m(lszallá
(,
Ietrásában részletesen meghatározott feltételeknek megfeleló minóségű és mennyiségű termékeket
2.1.

A

/

touáb

.

biakb an: terruéke k):

jeIen szerződés aláttásával uál/a/a, hogy a 2.1./ pontban rőgzített tetmékeket a jelen
szerződésben fogúlt"k szerint a vevő részére- a konszignáciős raktár sajátosságait figyelembe véve tiatá/rdőb en |eszá|\tt1a és átadja.

2.2./

Az

eladő

a

jelen szerződés ketetében opciót kötnek ki, azaz a 2.7./ pontban
meghatátozott termékek m"n''y'ége a vevő tényleges szükségleteinek fuggvényében | 50 százalékkal
tendelkezhet
eltérhet. Yevő a szetződés batározőtt időtartamának|ejártát megelőző 10. napig igény szerint
tányaőők.
foglaltak
pontban
a
3'5./
az opciős mennyiség áwéte|érőI, melynek \eszáLirttásáta

2.3./

A

fe1ek megállapodnak, hogy

ott
/ A felek rögzítik, hogy a szetződés hatáIya alatt azon termékek esetében, amelyek nem elérhetóek,
alatt
időtartama
szeuődés
a
hogy
érdekében,
lehetőséget uiztÁit r.rá'u, eladő áItal.' termél<:ráItasra annak
^
mindig magas színvonalon tötténhessen. Az eladónak a tetmékek elavulása,
az Ajáiatkétő ktszolgalása
ajánlattételkori termékválasztéknak megfeleló új
-.gr"ű''ér. esetén is* biztosítaniu t.u- az ellátasát, az
2.4.

adott
termékkel. Tetmékváltásta csak és \<lzárőIag olyan termék esetében kenilhet sot, melynek gyáttását,
termék fotgaknazását a gyártő megszünteti,vagy elveszít engedélyt az adott ter:rnékre.

Á termékváltás során akövetkező szabáIyokat kellbetartani és a|kalrr:razti:
o A vevő a bejelentett tetmékváltásokat megvbsgpl]a, majd étesítiaz eladőt a döntéstói.
o Á megaján'Iott, űi terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb

teliesítÁénybe|l'f műszaki pataméterekkel kell rendelkezti, rnlnt az előd terrnéknek.
Lz úi tetmékek gyártmánycsalád1ánakmeg kell egyezni az eIőd termék gyártmánycsa\ád1ával.
Az új termék ára rrrég magasabb teljesítmény /kapacitás esetén sem haladhat1a ro;'eg az e\ődtermék

o
o

árát.

o

eladő nem tudja biztositani a megtendelt tetmék száLlttását (előte bejelentve a vevő
tészéte,indokolva) űgy avevő áItaI jőváhagYott terméket köteles biztosítani, és annak költségét áilni

Amennyib en

az

III. A szetződés hatábya, a teljesítés helye és hatáddeje
3.1./ A felek rógzítik, hogy amennyiben a szeruődéskötéste kotábban kerül sot, mint a 320/201,5.Q(. 30')
jelen
Korm. rendelet 13. s (1) u"k.zdé' a) vagy b) pontja szednti zárő tanusitvátyl<láLlttásának napja, úgy a
13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szednti zírő tanilsít rány
szerződés a 32O /201'5. 1x. :o.; Korm.
'ád"l.t
13. s (3)
16á]qttásának napját követő napon Iép hatáÍyba, kivéve a 32O/2O15. 6. 30.) I{otm. rendelet
bekezdéséb"nfághltak fenná1lisát,^'''.ly esetén a jelen szerződés mindkét féIáItaE'alátrásánaknapjátkövető
60. napon Iép űtáIyba. Amennyiben a szerződéskötéste a 32O/2O1'5. (X. 30.) I(otm. tendelet 13. s (1)
bekezjés a) vagy b) pontja szerinti zát6 tanusíwány kláIltasának nap1át követően keri.il sor, ugy a szerződés a
első napián lép
fe1ek áItah atátásánik napját- az utolsóként alátrő féI alátrásának naplát - követő 2. hőnap
batá|yba.

3.2./

A

felek a jelen szetződést a hatáIyba lépéstől számitott|2 (tízenkettő) hónap hatátozott időtattamta

kötik meg.
felek rögzítik, hogy tekintettel atra,hogy abeszetzés tárgya központosított - országos, regionális -,
v;gy a fenntartő megblzásából indított közös kőzbeszeruési eljátásba is bevonásta
illetve fenntaftő
^|t^L,
a kö..átkező bontó feltételt köti ki: Yevő szerződéses kötelezettséget|<tzfuőIagaPoIgán
kerülhet, ezéfivevő

3.3./

A

2

Adásvételi szerződés csípő-' és térdprotézisekbeszetzéséte, konszignációs taktátkészlet kihelyezésével egy éves
tdőtartamta _ 4 részben

Törvénykön}'vÍől szőlő 2073. évi V. tórvény 6:1'76. $ (2) bekezdése szednti, arta vonatkoző bontő feltétellel
vá\IaI, hogy amennyiben a beszetzés tátgyáta vonatkozőan a központosított kőzbeszetzési rendszerben,
összevont közbeszerzési eljárásban' vagy a fenntartő áItaI, vagy a fenntartő megbízásából indított közös
kozbeszerzési eI1árás keretében, keretrnegállapodás vagy szerződés kedil megkötéste, akőzpontosított, közös
vagy összevont közbeszetzés rendszerében kell a beszetzést megvalósítatia. Felek rögzítik, hogy ebből
vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem szátmazhat.

3.4./Az eladő a jeIen szerződés tárgyátképező termékeket a vevő 9700 Szombathely, Matkusovszlry
Laios utca 5. száÍn alatti székhelyére köteles szál]ttatrúésott aztavevő kapcsolattaftő)aÉszéte átadni. Á
konszignációs taktárkészlet leszál]itásáta az eladő .a szetződés hatáIybalépésétkövető 10 napon' a
raktárkészletpőtlására pedig a szerződés időtartarna alatt a vevő eseti lejelentései alap1án köteles.

3.5./ A felek rögzítik, hogy az eladő a termékek |eszá"Ilitásáta a jeIen szerződés 3.2./ potgában tögzített
szerződéses tdőtartam alatt a konszignációs taktárkészlet tendelkezéste bocsátásával,'a raktarkészlet
bbtosítasa étdekében folyamatos szá,Jlitás keretében köteles az 'INCOTERMS 2000 DDP padtás
szeÍint a vevő eseti leielentése alapián. A konszignációs leielentő lap a jelen szerződés 2. sz. melűéHetét
képezi - Az eladő köteles a tetmékeket a je1en szerződés 3.4./ pongában meghatátozott helyen a vevő
kapcsolattatőja részérea 3.6./ pont szerint át2dn1az alábbí feltételek szennt.

Á

felek rögzitik, hogy az eladő a szerződés ldőtatamára konszignáciős raktátkészletet bocsát a vevő
rendelkezésére,melyet a vevő sa1át nktárában, elkiilönítetten he|yez el. A konszignációs raktarkész|et az
eladó tulajdonát képezi. Eladó a szetződés teljes ídőtattamára meghatarozott temékmennyiségből a
konszignációs raktárkészletet, az^z az alábbiakban meghatáÍozott teÍmékmennyiséget, a szetződés
hatáIyba lépésétkövető 10 (tlz) napon beliil szállítja le. A készlet átadásárőI a felek kiilön
^taőás_átvétel1'
jegyzőköryvet készítenek'mely tattalmazza az átadott termékek téteIszámát! megÍIevezését,katalógasszárnát,
mennyiségét (db), nettó /bfutt ő egy ségárát, nettó/bruttó összértékét.
A konszignációs raktátkészlet mennyisége1
:

4. rész tekintetében:

Mindhárom kiszetelésből 5-5-5 db

Á vevő a konszignáciős

nktárból felhas znáIt termékeket kons zignáctős lejelentő lapn vezei fel és eseti
jelleggel elekttonikus úton/faxon/...... ktildi el az eladónak. Az eIadő a felhasznált termékekről
nyl7vántartást vezet. A lejelentő lapok alapját az eladő 24_48 ótán belül köteles teszálIttati a termékeket,
siitgős esetekben pedig 6-1'2 órát beliil. Munkanapon B:00 óra és 15:00 őtaközőtt eladő részérebeétkező
megendelések aznapi, mtg a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot kóvető
munkanapon leadott megrendelések másnapi megrendelés-leadásként kezelendők.
E

ladó

A

eIős zál]ltásra lazfuőIaga vevő írás os hozzá1ániás a

es

etén j ogosult.

termékek átvételét,valamint a konszignáciős ruktárkészlet kezeléséta vevő 10./ pontban megjelölt

kap cs olatta rtőja v égzi.

Az

átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányoktól és sérti1ésekrőI a vevő jegyzőkőnyvet vesz fel,

melyet haladéktalanul továbbit e\adő részére.A megáLlapított hiányokat és sédrlt terméket eladó

a

jegyzőkőnyv kézhezvéte|étőIszámitott 30 napon belii{ saját költségére utánszál]ttással tartozik pótolni.

A vevó a

konszignációs taktárkésztet hiánytalanságáért, minőségl állapotáért, állagának megóvásáért

teljeskőrű felelősséggel tartozjk.

lA

nyertes résznek megfelelően a nem kívánt rész(ek) törlendő(k).
-)

Adásvéte]i szeuődés csípő-, és térőprotézisekbeszerzésére, konszignáctős nktátkészlet kihelyezésével egy éves
tdőtattamta - 4 tészben

3.6./ A felek megállapodnak' hogy a jelen szetződés tárgyátképező termékek átvételekot - a 3.4./ poÍltban
megjelölt helyre tőrtétő megétkezésekor -, azoknak a vevő meghatalmazottja részéretöténő átadását
megelőzően kö7tis átadás-áuánli e!árást tattanak, melyról jegyzőkőnyvet vesznek fel. Jegyzőkön1wet a
konszignációs taktárkész\et átadásakot, illetve a vevő eseti lejelentéseinek elad6 áItaE teljesítésétkövetóen is
kell készíteni. A vevő eseti lejelentései alapján teljesített szál]itásokat követően köteles a vevő a szál]itőIevelet

igazoki.

Ámennyiben a konszignáciős raktátkészlet pőtlása keretében az átadásra kerüló termékek megfelelrek a jelen
szenődés 1.1'/ pontjában megltatározott kózbeszetzési eljátást rnegindító felhívás, közbeszezési
dokumentumok és az ajánlat tattalmának' vaiamint a jelen szeruődés feltételeinek, a vevő kapcsolattartőja az
átadás-átvétell' eljfuást követóen - a je1en szetződés 6.2./ pongában foglaltak figyelembe vételével_ te/esítési
iga7olást ad az eladő részéte. A teljesítésitgazolás fotmája a szálIttőlevéI tgazolása, azaz az eladő áItaI
eikészítettszálhtóIeveIet a vevő meghatalmazotti^ az átvéteLkor ellenjegyzi. A vevő a l{bt. 135. s (1)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a szetződés teljesítésénekelismerés&ól (teljesítésigazolás) vagy az
etrőI szőIő ításbeli éttesítés
elismetés megtagadásárőI legkésőbb az eladó teljesítésétől,vagy'
^z
kézhezvételétőIszámított15 (tizenöt) napon belri{ fuásban köteles nyilatkozni.

IV. Fizetési feltételek
4.1./ A szerződő felek a 1elen szetződés targyátképező termékek vételárát az eladő a1ánlatának megfelelően
rnindösszesen 4 924 700,-Ft+AFL, azaz négymillió-kjlencszázhuszonnégyezeÍ-hétszáz fotint plusz
áhtalános fotgalmí adő /72 hónap, összegben tőgzít:k.

Á fenti

- u, ÁpA

az eladő je\en szerződés teljesítése érdekébenfelmeriilt
valamennyi költségét és l<tadását különös tekintettel a szerződés tátgyát képező termékek ellenértékére'
annak az átadás helyszlnére tóténő szál]itásának költségére, a termékek beho.zatalával és forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerült költségekte,vámra' illetékre, egyéb dt1akn. Áz AFA jogszabálytvaftozása
összeg

összegén felül

_

tarta\mazza

esetén avételár bruttó összege annakmegfelelően automatikusanváItozik (nő vagy csökken).

A

megadott vétel^r ftx ár, amely tartaknazza az eladő teljesítéskörében felmerrilt valamennyi költségét és
eladó továbbí dt1azáxa nem jogosult. A szerződéses ártól az e|adő a szetződés időtattama
a\att nem térhet el, kiilönösen nem inflációs vagy beszáIttói átemelkedésre való hivatkozással.
|<tadását, így az

4.2./

A

felek tögzítik, hogy a ielen szerződés tárgyát képező termékek vételáta a konszignációs

nktárkészlet pőiását követően, a vevő eseti lejelentései alapján, a lejelentő lapok tattalma szerint a Ieszál7ttást
követóen havonta utóIag esedékes. Á szátria benyűjtasának feltétele, hogy siketes átadás_átvétel
megtöténjefL, azt avevő vagy annak meghatalmazotja tgazoI1a. A vevó előleget nem biztosít.

A szetződő

felek tögzítik, hogy az eladő a vevő által az adott hónapban ben1újtott.lejelentő lapok a\apján az
adotthőnapban'IeszálJttott termékmennyiségatárl, az eladő áItaI - a termékek átadás-átvételét követően, a
vevő kapcsolattattőja áItaI alátrt teljesítési tgazoIas (száIltőIevéI) alapján - havonta a tátgyhőnapot követő
hónap 5. napiáig kiállított szárnla ellenében' az átadás-átvételt (teljesítést) követően, a jelen szerződés
1.1./ pongában meghatátozott kőzbeszetzési eLjárás eljátást megindító Íelhivásá}:an illetve a kőtelező
egészségbíztosítástól szőIő 1'997 ' évi L)coOII. törvény 9/A. $_ban tögzitett eltéréssela Ptk. 6:130. s (1)-(2)
bekezdésébenmeghatátozott szabáIyok szerinti, a szán7a kézhezvételétőL számitott 60 napos határídőben
köteks negft7etni az eladő részére, az eladő jelen szerződés fejlécébenmegjelölt bankszánlá1ára történő banki
és a teljesítésitgazolás átadását követő legkésőbb üzenöt (15) napon
átutaIás atján. Az elzdő a
^tadás_áL\réte1t
beliil köte1es a szár:Íátktá]Jttanl és megkiildeni a vevő részére.A szátlához a teljesitési igazolás másolatát az
eladónak csatolrria kell.

Adásvételi szerződés csípő-, és tétdprotézisek beszerzéséte, konszignációs taktárkészlet kihelyezésével egy éves
tdőtattamta - 4 részben

4.3'/ Ámennyiben a vevő a leszá|Lított termékek tekintetében a 2. Jt nelláklet alapján sz^Íított
meghatátozott YételáÍtészt/vételárataz esedékességetkövető 8 napon beliil egyszed ításbeli feLszőlttás
ellenéte sem fi.zeti rr'eg' az eladő a Ptk. ó:155. $-a szednti késedelrni kamatra jogosu1t.

4'4./ Az eladó nem flzethet, illetve szárr.olÍ.:rat eI a szetződés teliesítésévelösszefüggésben olyan költségeket,
amelyek a I(bt.62. s (1) bekezdés k)pontka)-kb)a$ontja szerinti feltételeknek nem megfe1e1ő társaság
tekintetében meriilnek fe1, és amelyek az eladő adóköteles iövedelmének csökkentéséte alkalmasak.
4.5./ Az eladő a szetződés teiiesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szetkezetét a vevő számáta
megismerhetővé teszi és a I{bt. 143. s (3) bekezdése szerjnd' ügyletektől avevőthaladéktalanul éttesíti.

A felek a I{bt. 135.s (6) bekezdése alap1án tőgzítjk, hogy a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredó tartozásávaI Szemben csak a jogosult által elismett, egynemű és Iejátt követelését
számíthat1abe.
4.6./

V. Eladó jogai és kötelezettségei
5.1,./ Az e1adó köteles a jelen szerződés tárgyátképező tetmékeket konszignáciős raktarkésztetbiztosítása
ketetében a 3.2./ pontban meghatátozotthatandőn beliil és a 3.5./ pontban megltatarozott esed' lejelentések'
illetve a jelen szerződés 7.1./ pontjában meghatározott kőzbeszerzési eljátást megindító felhívásban,
közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eIadő aján7atában meghatátozottak szerintleszál]ttati, és avevő
székhelyén átadnt és ott avevő birtzkába bouátani.

5.2./

Az

eladó a jeLen szerződés tárgyátképező termékeket séttetlenül, azok épségénekbiztosítása mel7ett, az

azokat biztosító csomagolásban köteles átadni a vevőnek. Eladó a Ieszál]ttandó termékeket a száL]ttás
csomagolásban (adott esetben a tetméken ale1áratidőpongát'1őIláthatőan feltüntetve)
szálltga le. A csomagoláson a megfelelő kezeléste és tároIásravonatkozí címkékfeltüntetésre keriilnek.

mődjánakmegfe1elő

A csomagolási

egységen és a szá]]ttőIevéIet

az

a?ábbi adatok szerepelnek:

-

Vevó megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrbáz

_

a csomagolás tartalma;

- a szerződés tárgya és száma:
_ dobozszám (adott esetben):
_ SzáL]ttási

cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u.

- szá|Iított mennyiség, Nettó Ft, Afa, bruttó

Ft

5.

Az

eladő s7auatol azéft, hogy harmadik személynek a 1eIen szerződés tátgyát képező termékek
tekintetében nincs olyan joga,ameIy avevő tulajdonszerzésétakadáLyozzavagykoúátozza.

5.3./

Eladó kijelenti' hogy a termékek a nemzei szabványokban, jogszabályokban előtt szakmai és minőségi
követelményeknek' az eljárást megindító felhívás és az egyéb kőzbeszerzési dokumentumokban előtrt
feltételeknek, a benyujtott a1ánIatában meghatátozott m(tszakj specifikációknak' valamint a szakrna szabálryat
szerinti előításoknak maradéktalanul megfelelrrek.

Eladó szavatolja, hogy:

_
-

az áItala jelen szetződés keretében szál]itott termékek újak,

a

szá!]ttott termékek alkalmasak a tendeltetésszerű hasznáIatta, valamint mentes mindenfajta
tervezési, anyagbe1i, kivitelezési, illetve eladő vagy közreműködők tevékenységévelvagy mulasztásáva|
bármilyen más módon összefuggő hibáktól.
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5.4./

A

szerződést a I(bt. 138. $ (1) bekezdése alapján az eIadőnak kell te1jesítenie.

Az

eladő a teljesítésh ez az a1kalmasságának igazolásában részt vett szetarezetet a I(bt. 65. s (9) bekezdésében
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teliesítésbe bevonni az a}kalmasság
tgazolásához bemutatott szakembereket. E szewezetekvagy szakemberek bevonása akkot maradhat el, vagy
helyettük akkot vonható be más (ideérwe az átalakalás, egyesiilés, széwáLás ut1án tőrtént jogutódlás eseteit
is), ha az eIadő e szetvezetvagy szakembet nélkril vagy a helyette bevont űj szervezettelvagy szakemberel is
megfelel _ amennyiben a kőzbeszerzési eljátásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján a vevő szűkítette az eI1átásban tészt vevő gazdasági szeteplők számát, az ercdeú
szervezetekkel vagy szakembettel egyenértékűmódon megfelel - azoknak ^z alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek az elad6 aközbeszetzésie|jáúsbanaz adott szervezettel vagy szakemberrel

együtt felelt meg.

Az

eladő 1egkésóbb a szerződés megkötésének tdőpongában köteles az eladőnak vala.mennyi olyan
aIválLalkozőt bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teliesítésében,és _ ha a megelőző közbeszetzésí
eIjárásban az adott akál7a1kozőt még nem nevezte meg _ a bejelentéssel együtt nyilatkozni anól is, hogy az
áItaIa igénybe venni kívánt aIvá7lalkoző nem áll |<lzárő okok hatálya alatt. Az e|adő a szetződés teliesítésének
ídőtattama alatt köteles a vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kivánt akál]akozőt előzetesen
beielenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni artól is, hogy az áItaIa igénybe venni |ávánt alvállakoző nem
áL],klzátő okok hatálya aIatt.

5.5./ A külföldi adóilletóségű eladó köteles a szetződésltez arravonatkozó meghatalmazást csatolni,hogy az
illetősége szednti adőhatőságtőI a magyat adőhatőság közvetlenül beszetezhet az eladőra vonatkoző adatokat
az otszágok közötti j ogsegély igénybevétele nélkül.

VI. Vevő jogai és kötelezettségei
eIadő szerződésszerű teljesítéseesetében _ köteles a 4.1./ poÍrtban meghatarozott aételárat
jelen
szetződésben foglaltak szeint az eladínak rnefirytni.
esedékességkora
6'1'./

A vevő - az

A vevő a tetmékek konszignációs

taktátkészletből tőténő ÍelhasznáIása sotán köteles meggyőződn
aról, hogy a te!'etítésrzegfeklő-e. Amennyiben a termékek megfele]nek a jeLen szetződésben meghatarozott
követelményeknek és a tendeltetésszetű ltasznáLatn alkalmasak, a vevő köteles a szerződésszerű teljesítést
elismetni.
6.2./

6.3./ Avevő a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt htbát/htbákat köteles annak felfedezése utánaz
eladóval haladéktalanul közölrri,

egyben szavatossági igényétmegjelölrri.

VII. A fehek jogai és kőtelezettségei

-

kózős

7.1/ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan ködlményrőIhaladéktaIanui értesíteni' amely a jelen
szerződés eredményességét'vagy kelló időre valő elvégzésétveszélyeztei, vagy gátolja' illetve személyiiket
élintő váItozásrőI is kötelesek egymást étesíteni.Az értesítéselmulasztásából etedő kfuétt a m',iasztő féI
felelős.
7.2/ A felek kijelentik, hogy jeIen szerződés teljesítésesotán a másik fékől tudomásukra jutott infotmációt
üzleti titokként kezelik, és azt harmadik szernéIy tészétenem ad1ák tovább a másik ÍéIe|őzetes írásbeli
hozzájániása és a hatmadik személlyelkötött titoktatási megállapodás nélktil. Ez a rendelkezés közétdekből
nyilvános adatokta nem vonatkozik.

Nem minősiilnek az iz|ei titok köÍébe tartozínak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő m^g4
vagy az arra feIjogosított személyek, szewezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleg a közétdekből
nyilvános adatok.
6
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Á titoktatásta vonatkozó rendelkezéseka

szerződés megszűnésétkövetően is fennmaradnak.

a

megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevő működési tendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatút, köteles azokat az áItala rgénybe vett dolgozókkal is megismertetni
és betattatni.

7.3./ F'ladő

VIII. Szavatos s ág, j ótáIIás, a szeÍződés telj e sítésének biztosítékai
8.1,./ Az eladó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek tendelkeznek a
vonatkozó 1ogszabáIyokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal (keliékszavatosság). A
szavatosságj igények érvényesíthetőségénekkezdő időpontja az adott eszköz konszignácíős taktárkészletből

töténő

felhas znáhsának nap1a.

Az

8.2./

eladó felel (szavatol) azétt, hogy a ielen szetződés targyát képező eszköz per_' tehet-, illetve

igénymente s (ogszavatosság).

Az eladő a jelen szerződés tárgyátképező tetmékekre t2.(tizenkettő) hónap időtattamű jőtál|ást
váLIaI. A jőtá1lás kezdő időpontja az adott eszköz konszignációs taktátkészletből tötténő felbasznáIásának
B.3./

napja.

A

jőtállas, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbö1ése díjtalan. A 1őtállási vagy
szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomásáta kell hozni, eladó pedig
köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélésútján kiküszöbökri. Eladó a Yevő áItaI
megkiildött hibabejelentés alap1án köteles a terméket saját költségéte 30 (harminc) napon beltil kicsetéIni. A
kicsetélt áru tekintetében a hiba kikűszöbölésének időtaftama a cseÍe időpongátőlújta kezdódik.

ata, hogy a szetződés tátgyát képező termékek megfelelnek a töwényes és
tulajdonságoknak, valamint tendelkezik a magyatországi fotgalomba hozata]hoz és
üzembe helyezéshez sziikséges 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben elóírt hatósági engedélyekkel. EIadő a
szállltassal egy időben is köteles átadn1vevő tészétea megfelelőséget igazolő tanusitvány másolatát.
Eladó garatctát

vá17al

szeruődésben kikötött

8.4./ Lz eladó' ha olyan okból, ameLyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett napokta
vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettő szerződéses ellenétékénekIoÁ-a/nap mértékíi'késedelmi
kötbétt köteles flzetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítésnettő szerződéses
ellenértékének20o/o_a. A felek rógzitlk, hogy a vevő az eladő 20 (húsz) napos késedelmét követően jogosult a
szerződéstől elállni. Az eladő mentesül a kötbér megfizetése aIőI, ha a vevő mulasztása miatt esett
késedelembe, vagy késedelméta PoIgáÁ Törvénykön1,'vről szőlő 201'3. évi V. törvény @tk.) ó:186. s (1)
bekezdése szeilnt kimenti.
8.5./

Az

eladő,ha olyan okból, amelyért felelós, hibásan teliesít, a hibás teljesítés nettó ellenétékének20oÁ-a

métékűhibás teliesítésikötbért köteles ftzetri. Á vevó a hibás teljesítésmiatti kötbét mellett nem
érvényesíthetszavatossági igényt. Hibás az eladői teljesítés,amennyiben a Leszál]itott áru nem felei meg a
szetződésben és a szetződés mellékletétképező közbeszetzési dokumentumokban _ krilönös tekintettel a

m(tszakjleításta _ meghatátozott trríiszaki és egyéb pataméteteknek (pl.: kiszetelés nem megfeleIő, a tertnék
nem alkalmas az előírt funkció betöltésére, a ter:rnék összetétele nem megfelelő stb.)
8.ó./ Amennyiben a szetződés olyan okból hiúsul meg, amelyétt az eladő felelős, abban az esetben az eladő
meghiúsulási kötbér Ítzetéséteköteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nett6 szetződéses ellenérték
30 oÁ-a. A meghiúsulási kötbét érvényesítése
a teljesítés követelésétL<tzága.
B.7

/ Avevő

a kötbér mellett érvényesíthetia kötbért meghaladőkátát.
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IX. Elállás, a saeÍződés felbontása, megszüntetése
9.1./

A

vevő a szetződőst

fclmtlrrcllrat1^, v^gy

-

aPtk.-ban foglaltak szerint

-a

szetződéstől elállhat,

amennyiben:

9.1.1'/ feltétlenril szirkséges aszerződés olyan 1ényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. s aLapjáni:j
kőzb eszerzésíeljárást kell lefolytatni;
9.1.2./ az e|adő nem biztosítia a I{bt. 138. $_ban fogialtak betattását, vagy az eladó szeméIyébenérvényesen
olyan jogutódlás következett be, amely nem felelmeg a Kbt. 139. $*ban foglaltaknak; vagy
9'1.3./ az EIJMSZ 258. cikke alapján a közbeszezés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
e\1áús indult vagy az Eutópai uniá gífosága az EUMSZ 25B' cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Eutópai Unió jogából etedő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bíróság á|tal megáLlapított jogsétésmiatt a szerződés nem semmis'

g.2/ Avevő

köteles a szerződéstől elállni,ha a szetződés megkötését követően jut tudomására, hogy az
eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás sotán ktzárő ok állt fenn, és ezért |<t' kellett volna zátni a
kőzbeszerzési eljárásból.
9.3./ A vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmtrndani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy közvetlenül Z\a/o-ot meghaladó tulaid<lni tészesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes Szervezet, amely tekintetében fennáll a l(bt.
62. s (1) bekezdés k) pont kb) a\pontjában meghatátozott feltétel;
b) az eladő közvetetten vagy közvetlentil 2\o/o-otmeghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szednt jogképes szefvezetben, amely tekintetében Íennál], a 62.
$ (1) bekezdés É/pont kb) a\pontjában meghatározott feltétel.

A

jelen pont szednti felmondás esetén az eladő
szerződésszetű p énzbeü ellenéttékéte ogosult.

a

szerződés megszűnése előtt mát teljesített szolgáltatás

j

9.4./ A jelen szerződéstől bármelyik féI azonnals' hatállyal ttásbzn, indokolással ellátva felmondhatja, ha a
másik féI a szetződésben vál7alt kötelezettségeit sulyosan megszegi.
ladó részérőI súlyos szerződésszegésnek minósül ki.rlönösen:
- ha vállaIt kötelezettségei ellátásához szti{<séges hatályos jogszabályokat sulyosan megszeg1
- ha a jelen megállapodásból etedő valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenéte, az abban megjelölt
ésszetű hatfuidőben sem teliesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a száILltással 20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az esetfmegtendelések teljesítése sotán féléven belül háromszor késedelembe esik a leszállítással,
- amennyib en a szetződést, vagy abból adódó bármely jogrit, illetve kötelezettségét hatmadik személy részére
a Vevó elózetes bozzájár::|ása nélktil áttultázza,
- amennyiben magataftásával a vevónek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

E

(Ázonnali hatáIyí felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbéne és valamennyi kárának érvényesítésére
jogosult.)
Y ev ő tészétől sulyo s s zerző désszegésnek minó sül krilönö s en:
_ az eladó szerződésszerű teljesítését1ega1ább kettő alkalommalmegtagadja,
- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét ításbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti'
_ titoktatási kötelezettségét megséti.
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9.5./

A

felek rögzítik' hogy avevő az elallásijog gyakotlására a teljesítés megkezdése elótt jogosult.

/A Szetződés megszűnése' megszüntetése esetén a felek B napon beliil kötelesek egymással elszámolni, a
vevő köteles tételesen elszámo]-rri a konszignációs taktárkészlettel. Á vevő köteles a szeruődés
megszűnésekor a birtokában Iévő raktárkészletet raktárában - az eladő áItatl' elszát]itásáig állagmegővás
biztosítása mellett _ megőnznt. Az elszál]ltás költségei az eladót terhelik.
9.6.

X. Egyéb rcndekezések
1,O.1,./

-

A szetződő

felek tögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolato san kapcsolaÍtartó

avevő ÉszérőL

Név: Szabó István
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
T elefonszám: + 3 6 _9 4_5 1 5-60 1
E_mail cím: szab o.istv at@rrrarkus ovszky.hu
Név: Szabó István

-

az eladő részérőI:

Név: Tumai Pétet
Cím: 1089 Bp. Benyovszky M. u. 43.
TeleÍonszám: -|36-1' 333 4259
Telefaxszám: +36-30 951 1564
E-mail cím: scanmedic@scanmedic.hu

A szetződő

felek tögzítik, hogy a vevő kapcsolatta rtőja a jeLen szetződésben rneghatarozott nyilatko zatokon
tul egyéb, a szetződéssel kapcsolatos, önálló, hatáiyos iognyilatkozatot nem tehet.

Az

eladő képviselője büntetójogi felelőssége udatábannyilatkozik, hogy a társaságjogképes,bejegyzett
és az a)ánlat ben1újtását mege\őző 1'5 naptál nem régebbi cégkivonattal és a\áítási címpéldánnyal (alátás_
mintáva1) tgazoIt adatailban váItozás nem töttént, és a jelen szerződés aIátására teljes körű felhatalmazássa|
1O.2'/

tendelkezik.
1'0.3./

AzEIadő kijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelőenát]átbatő

/TI-ATHAT)SAGI NYII-ATK)ZAT

_ 3. sz. meúIéHet)

sze:ÍvezetÍ|ek minósii{.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétels' szetződést _ különös tekintettel a vételána,
illetve a felek jogura és kötelezettségeire - tásbary a Kbt. 141' $-ában foglaltak figyelembe vételével
10.4./

módosíthatiák.

A

szerződó felek megállapodnak, hogy a jelen szetződésen aLapulő esetleges vitás kétdéseiket
elsósorban peÍen kíviili tatgyalás íqár'ktvánják rcndezrlt Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre,
ítgy peréttéktól függően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a SzombathelyíJárásbírőság|<lzfuőIagos
1'0.5./

illetékességét.
1,0.6./ Á jelen szerződésben nem szabáIyozott kétdésekben aPo|gán Törvénykönyvről szőIő 201'3. éVi V.
törénynek (Ptk.) az adásvételi szerződéste vonatkoző speciális, illetve a kötelmekte és a szerződésekte
vonatkoző áItalános tendelkezései, valamint aközbeszerzésekrőI szőIő 201,5. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.)
a szerzőőések módosításáta és teljesítésérevonatkoző szabáIyai, valamint, az ofvostechnikai eszközőkűl

Adásvételi szetződés csípő-, és térdptotézisekbeszerzéséte, konszignációs raktátkészlet kihelyezésével egy éves
tdőtartamta - 4 tészben

szőIő 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vonatkozó tendelkezései,' illetve
io gs zab áIy ok

a

vonafkozó hatá]yos rrragyaÍ

rendelkezései itányadóak.

A

szetződő felek a ie1en adásvéteh szetződést elolvasták, megéÍtették'annak rendelkezéseit egyezően
értelmezték, és azt' mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 1őváhagyőIag, cégszetően ttták

aIá.

A jelen szerződés 4
az eladő bktokáb

(négy) eredeti példányban késztrlt, melyekből 1 Ggy) péIdány

avevő,3

a kerril.

Qrárom) péIdány

KELT: Szombathely,Z020. október 5. napján
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Melléklenk:
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Adásvételi szetződés csípő-, és térdprotézisekbeszetzéséte, konszignációs raktátkészlet kihelyezésével egy éves
tdőtattamta - 4 részben

1.

sz. melléklet

KoNSZIGNÁclÓs LEJELENTŐ

lep

Szerződésszám:

Szerződés targya: Adásvételi szetződés csípő-, és térdptotézisek beszerzésére,konszignációs
mktátkészlet kihelyezésévelegy éves időtartamra - 4 tészben
Vevő: Markusovszlry Egyetemi okta tőkőtház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.)
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Tételszám

Megnevezés /
Katalógusszám

Igényelt Nettó
mennyiség egységár
ídb)
íFt)

Kelt.

I(ap

c

s

olatta

tő

alátás a

t1

Bruttó
egységár

íFt)

Nettó

összár (Ft)

Bruttó
osszaÍ
(Ft)

Adásvételi szetzódés csípő_, és térdptotézisekbeszerzésete, k<lnszignációs raktátkészlet kihelyezésével egy éves
időtartamta - 4 tészben

2.

sz. meuéklet

ÁnrÁnrÁzer
Szetződésszám:

Szetződés targya: Adásvételi szerződés csípő-' és tétdptotézisek beszenéséte,konszignációs
taktátkészlet kihelyezésévelegy éves időtatamta - 4 tészben
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Ádásvételi szenődés csípő-' és terdprotézisek beszerzésére, konszignációs taktárkészlet kihelyezésével egy éves
rdőtanamra - 4 részben

3.

sz. melléklet

NYII.ATKOZAT
AZ IGÉNYBE vENNI xÍvÁNr ALvÁuÁLKoZÓKRÓL
Alulított Sipos Ándrás Péter, a ScanMedic Kft. (székhely 1089 Budapest, Benyovszlry M. u. 43.) eladó
képviseletében eljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókótház (székhely: (székheiy: 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca S.)vevő áItaIlebonyolított
szeződés csípő_, és térdptotézisek
',Adásvételi
beszerzésére, konszignációs taktárkészlet kihelyezésévelegy éves időtattamta - 4 tészben " tátgyil
kőzbeszetzési eljárásban a vevővel2020. októbet 5' napján megkotött szál]itasi szerződéste hivatkozással a
közbeszerzésektől sző|ő 201'5. évi C)il/III. törvóny 138.s (3) bekezdése ilapján az alábbi nylIatkozatot
teszem2.

I.)

Nyilatkozom, hogy

a

közbeszerzési eliárás etedményeként megkötött

szerződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igénvbe venni.

szállítási

m' hogy a közbeszerzési

eljárás etedményeként megkötott szállítasi szetződés
e során az alábbi aIvál]alkozőkat kívánjuk igénybe venni:
A|váúIalkozó
(neve és székhelye)

a|vzíllalkozó által végz ett
tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe bevonni kivánt alvá
ál]nak a
közbeszerzésekról szóló 2015. évi CXVIII. törvény a I(bt. ó2. s (1) és (2) bekezdésébenmeghatátozott
k12átő okok hatálya ilatt á]l..

KeIt Budapest,2020. októbet

5.

ügyvezető

' Megfelelő resz

alátrüzandó"
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Adásvételi szerződés csípő-, és tétdprotézisekbeszetzésére' konszignáciős raktátkészlet kihelyezésével egy éves
jdőtatamra

_

4 tészben

4. sz. melléklet

Nyilatkozat átláthatőságtól az Nvt. $

(1)

bekezdés 1". pont b) alpont szerint

II. Az I. pont alá nem tartozó iogi személ},ek vagy iogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek:

Alulított Sipos An&ás Péter, mint a ScanMedic l(ft. (adószám:1'2259902_2-42, székhely: 1089 Budapest,
Benyovszky Móric utca 43.) cégsegyzésteiogosultképviselője nyilatkozom, hogy az áItalam képviselt
szeÍvezet a nemzetf vagyonról sz6lő 2011. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bek. 1. b) pontja szeint át]tathatő
szetv ezetÍrek minősül, mivel olyan

belföldi iogi személv.
külfóldi jogi személy
belföldi j ogi személyiséggelnem rendelk ező gazdákodő szerv ezet
kiilföldi iogi személyiséggelnem rendelkező gazdákodő szewezet,
ameIy megfelel a köv etkező feltételeknek
1. tulajdonosi szetkezet e, a pénzmosás és a terronzmus finanszíro zása megelőzésérőIésmegakad áIyozásárőI
szóló törény szerint meghatátozott tényleges nrlajdonosa(i) megismerhetőft):

Sorsz.
1

2.

Tényleges tulaidonos
neve

FűzérMárta

Edesanyia neve

Születési heiye,
ideje

iosának méttéke

1958.07.27
1985.10.16

Sipos Andtás Péter

Tulaj doni bány ad f szavazai

Somssich I(láta

70o/o

FilzétMárta

30o/o

Tudomásul veszem' hogy a Markusovszky Egyetemi oktatókótház _ az államháztattásrőI szőIő 2011. évt
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.s (6) bekezdés értelmében- nem köthet érvényesenvisszterhes
szerződést, illetve llyen szetződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel
nem tendelkező szervezetnek, amely szeÍvezet nem minósirl a Nemzeti VagyontóI szőIő 2077' évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.s (1) bekezdés 1. pontja szerinti át]athatő szervezetnek.
HozzájárwIok ahhoz, hogy ezef- áiáthatősági feltétel elfenőtzése céIjábőL, a szetvezetemmel kötött
szerződésből etedő követelések elévüléséig,az Aht. 54/A. $-ban megltatározott a szetvezet
át7áthatőságával összefuggó _ adatokat a Markusovszky Egyetemi oktatókőtházkezeLje.
Vállalom, hogy ha a nytlatkozatban foglaltakban váItozás következik be, erről a Matkusovszlry Egyetemi
oktatókótházat haladéktalanrrl tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valőtfan tattalmű nvlatkoz'at
alap1án kötött szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókórház az ál7anháztartásrőI szóló törvény
végrehajtásáríI szőIő 368/2011'. (xII.31.) I(orm. tend.S0. s (14 bekezdése aIapján felmondja, vagy _ ha a
szerződés teljesítésétemég nem keriilt SoÍ - a szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy az áItaIam képviselt szefvezet alapitő (étesítő) o|otata, illetve krilön 1ogszabáIy szednti
nythvántartásba vételt ígazo\ő ol<tata alapján jogosult vagyok a szeÍvezet képviseletére (és cégjegyzéséte).
I(elt Budapest,2020. október
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5.

SconMe9ic Kfi.

-;lW/W,='#f.";:tr#
JiPCseOrP1fu{$ lflS66rv Zrt.
19 800 r -00000005-68720002
ugyvezero
:

"

I

1

14

