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mint eladó

között

vevő és eladÓ a továbbiakban egyÜttesen: felek

-

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

PREAMBULUM

1.1.l Aszerződő felek rögzítik, hogy a vevő mint a közbeszerzésekrőlszÓlÓ 2015. évi CXLllI. törvény
5 s (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkéró szervezeta Kbt. Második Rész
8í.s (1) bekezdése alapján uniós eIjárásrendbe tartozó, nyílt közbeszerzési eljárást indított az
(a továbblakban: Kbt.)

"Egyszerhasználatos infúziós és transzfúziós szerelékek száIIítása a Markusovszky Egyetemi
oktatókórh áz részére''tá rgyban.
1'2.l Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszezési eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés a) pontja,
azaz a legalacsonyabb ár értékelésiszempontrendszer alapján a vevő számára a legkedvezóbb
érvényes ajánlatot az eladÓ tette, akit a vevő erre tekintettel a kÖzbeszezési eljárásban az eljárás
nyertesévényi lván ított.

1.3./ A felek rÖgzítik, hogy jelen szerzódésüket az 1'1./ pontban rögzített kÖzbeszezési eljárás
eredményeként,az eljárást megindítÓ felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb kÖzbeszezési
dokumentumok és az eladó mint nyertes ajánlattevő által benyÚjtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
'l

'4.l Ajelen szeződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást a vevő saját forrásból biztosítja.

1.5.l A felek rogzítik, hogy jelen szeződésÜk elválaszthatatlan mellékletétképezik az 1.1/ pontban
meghatározott közbeszezési eljárás dokumentumai' így kÜlönÖsen, de nem kizárólagosan az e|járást
megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a nyertes ajánlattevő ajánlata.

lI.

A szerződés tárgya

2.1.l Ajelen szezódés aláírásával az eladÓ eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerzódés 't.1./
pontjában hivatkozott kÖzbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint a közbeszezési
dokumentumok műszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelŐ minőségű és
mennyiségű , az 1. sz. mellékletben meghatározott termékeket (a továbbiakban: termékek).
2.2.l Az eladÓ a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a 2.1./ pontban rÖgzített termékeket a jelen
szeződésben foglaltak szerint a vevő részérehatáridőben leszállítja és átadja.

2'3.l A felek megállapodnak, hogy jelen szeződés keretében opciót kÖtnek ki, azaza2.1.l pontban
meghatározott termékek mennyisége a vevŐ tényleges szÜkségleteinek ftiggvényében+ 40 (negyven)

százalékkal eltérhet. Vevő a szeződés határozott idótartamának lejártát megelőző 120. napig igény
szerint rendelkezhet az opciÓs mennyiség áfuételéről, melynek leszállítására a 3'5'/ pontban foglaltak
irányadÓk'

2.4'l A felek rögzítik, hogy a szezódés hatálya alatt megszrint termékek esetében,lehetőséget biztosít
a vevó az eladÓ általi termékváltásra annak érdekében,hogy a szeződés időtartama alatt vevő
kiszolgálása zavartalanul folytatÓdhasson' Az eladÓnak a termékek megszűnése esetén is biztosítania
kell az ellátást, az a1ánlattételkori termékválasztéknak megfelelő Új termékkel.

A termékváltás során a következő szabályokat kell betartani és alkalmazni:
o A vevő a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladÓt a döntésrŐl.
o A megajánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítménybeli/műszaki paraméterekkel kell rendel kezn i, mint az elŐd terméknek.
. Az Új termékek gyártmánycsaládjának meg kellegyezni azelld termék gyártmánycsaládjával.
o Az Új termék ára még magasabb teljesítmény/kapacitás esetén sem haladhatja meg az

r

elŐdtermék árát.

Amennyiben az eladÓ nem tudja biztosítani a megrendelt termék szállítását (előre bejelentve a
vevő részére, indokolva) Úgy a vevő által jóváhagyott terméket köteles biztosítani, és annak
költségét állni

IlI.

A szenődés hatálya, a teljesítéshelye és határideje

3.1.t Afelek rogzítik, hogy amennyiben a szerződéskÖtésre korábban kerül sor, mint a 32ot2o15' (x'
30.) Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanÚsífuány kiállításának a
napja, Úgy a jelen szerződés a32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napját követó napon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X. 30')
Korm. rendelet 13. S (3) bekezdésében foglaltakfennállását, amely esetén a jelen szeződés mindkét
fél általi aláírásának napját kÖvető 60. napon lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre a
32012015' (X.30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány
kiállításának napját követlen kerül sor, Úgy a szezódés a felek általi aláírásának napját - az
utolsÓként aláírÓ fél aláírásának napját - kÖvetó 60. napon lép hatályba.
3'2'l A felek a jelen szeződést a hatályba lépéstőlszámított 12 hónap határozott idótartamra kötik
meg.

A felek rögzítik, hogy a vevŐ a határozott idŐtartam lejártát 30 nappal megelózóen az eladÓval írásban
közÖlt nyilatkozata Útján jogosult a szeződést _ a további rendelkezések változatlanul hagyása mellett
- legfeljebb í2 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítani. A szezódés meghosszabbítása esetén az
alap teljesítési határidóre vonatkozo szezódéses feltételek az irányadÓak. A meghosszabbított
szerzódéses idŐtartam alatt Ajánlatkéró jogosult a teljes 12 hÓnap teljesítésihatáridóre meghatározott
alapmennyiség megrendelésére. A meghosszabbított idŐtartam alatt az EladÓ köteles a jelen
szeződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállÍtani.
3.3./ A felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a beszezés tárgya kÖzpontosított - országos,
regionális -, illetve fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzÖs közbeszezési
eljárásba is bevonásra kerulhet, ezért vevŐ a következő bontÓ feltételt köti ki: Vevő szeződéses
kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári TÖrvénykönyvrólszÓló 2013. évi V. tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése
szerinti, arra vonatkozó bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszezés tárgyára vonatkozÓan a
kÖzpontosított kÖzbeszezési rendszerben, összevont közbeszezési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által,
Vagy a fenntartó megbízásábÓl indított kÖzös közbeszezési eljárás keretében, keretmegállapodás
Vagy szeződés kerÜl megkötésre, a kÖzpontosított, kÖzös Vagy Összevont közbeszezés
rendszerében kell a beszezést megvalósítania. Felek rÖgzítik, hogy ebből eladÓnak semmilyen
hátrányos kÖvetkezménye nem származhat.
3.4.lAz eladÓ a jelen szezódés tárgyát képező termékeket a3.5.l pontban meghatározott ütemezés
szerint a vevó 9700 Szombathely, István Lajos kÉ.3.alatti székhelyéreköteles szállítani és ott azt
a vevó kapcsolattartÓja részérea jelen szezódés 3.6./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás Útján
átadni.

3.5./ A felek rÖgzítik, hogy eladÓ a termékek leszállítására a jelen

szezŐdés 3"2.l pon!ában rÖgzített
szerződéses időtartam alatt köteles az lNcoTERMs 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti
megrendelései alapján (2' sz melléklet). Az eladÓ koteles a termékeket a jelen szeződés 3.1.I

pontjában meghatározott helyen a vevŐ kapcsolattartója részérea 3'4'l pont szerint átadni az alábbi

feltételek szerint.

A vevl havonta jogosult megrendeléseit továbbítani az eladÓ felé. Yevő az adott hÓnapra vonatkozÓ
megrendelését a szezŐdés idótartama alatt minden hÓnapban a tárgyhÓ 5. napjáig kÖteles eseti
megrendelllapon, írásban (e-mail, fax, posta) megküldeni az eladó felé.

Az eladÓ az eseti megrendelés kézhezvételétőlszámított legkésŐbb 7 (hé0 napon belÜl szállítjaleaz
abban megjelölt termékeket.

és 15:00 Óra kÖzÖtt eladÓ részérebeérkező megrendelések aznapi, mÍg a
15:00 és a 08:00 kÖzÖtt beérkezó, vagy Ünnep és munkaszüneti napot követŐ munkanapon

Munkanapon 8:00 Óra

megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.

EladÓ havonta egy alkalommal a havi szállításokat kÖvetóen, az adott hÓnapban leszállított
termékmennyiségután jogosult a részteljesítésellenértékérőlVevó részéreszámlát kiállítani.
Vevő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését, mennyiségét,
valamint a szállítás napjának kért idópontját, amely idópontot eladÓ .kotóles figyelembe venni és
lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.
Sürgős esetekben eladl a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés alapján - 1224 irán belÜl tartozik teljesíteni. (SÜrgŐs esetnek minósül, amennyiben VevŐnél váratlan rendkívÜli
helyzet (pl: valamely EladÓ termékhiánya áll fenn). Ezen megrendelések ellenértékérőlaz eladl
jogosult a havi számlákon felÜl soron kívÜl számlát kiállítani.
Eladó előszállÍtásra kizárÓlag a Vevó írásos hozzflárulása esetén jogosult.
Amennyiben azEladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidóre nem teljesíti, úgy köteles
a Vevő által megjelÖlt azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterű terméket a Vevó részérea termék
egységárán biztosÍtani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerülő minden kÖltséget Vevő részére
megtéríti.

Az átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekről a vevŐ jegyzőkonyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket
EladÓ a jegyzókönyv

kézhezvételétőlszámított 5 napon belÜl saját költségére utánszállítással tartozik

pÓtolni.

3.6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szeződés tárgyát képezó termékek áfuételekor _ a 3.4.l
pontban megjelÖlt helyre tÖrténó megérkezésekor -, azoknak a vevó meghatalmazott1a részéretörténő
átadását megelőzóen kozös átadás-átvételi eljárást tartanak, melyróljegyzókÖnyvet vesznek fel.

Amennyiben

az

átadásra kerüló termékek megfelelnek

a

jelen szezŐdés 1.1.l

pontjában

meghatározott kÖzbeszezési eljárást megindítÓ felhívás, közbeszezési dokumentumok és az ajánlat
tartalmának, valamint a jelen szezŐdés feltételeinek, a VeVŐ kapcsolattartlja az átadás-átvételi
a jelen szeződés 6'2.I pont1ában foglaltak figyelembe vételével_ teljesítési
eljárást kovetően
igazolást ad az eladÓ részére.A teljesítési igazolás formája a szállítÓlevél igazolása, azaz az eladő
által elkészítettszállítÓlevelet a vevó meghatalmazottja az átvételkor ellenjegyzi. A vevó a Kbt. 135' $
('t) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szezŐdés teljesítésénekelismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés megtagadásárÓl legkésőbb az eladÓ teljesítésétól,vagy az erról szóló írásbeli
értesítéskézhezvételétŐlszámított 15 (tizenÖt) napon belÜl írásban kÖteles nyilatkozni.

-

IV. Fizetési Íeitételek

szezódés tárgyát képező termékek _ az 1. sz. mellékleÍben feltüntetett
mennyiség és egységár alapján számított - vételárát az eladÓ ajánlatának megfelelóen mindösszesen
í.999.890,-Ftl12 hőnap+AFA, azaz egymillió_kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencven
fiorina12 hónap plusz általános forgalmiadó Összegben rÖgzítik.
4'1

A szeződó felek

.l

a jelen

A fenti összeg tartalmazza az eladl jelen szezódés teljesítéseérdekébenfelmerÜlt

valamennyi
költségét és kiadását, különÖs tekintettel a szeződés tárgyát képezó termékek ellenértékére,annak
az átadás helyszínére történŐ szállításának költségére, a termékek behozatalával és forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt kÖltségekre, Vámra, illetékre, egyéb díjakra, valamint a kirakodás
költségére, valamint a készÜlékek bérleti díjára1. A bérleti díj tartalmazzaakészUlékek vevő részére
történó odaszállításának és elszállításának, valamint a készÜlékekszervizelésének költségét. Az AFA
jogszabályi változása esetén a vételár és bérleti díj bruttó Összege annak megfelelŐen automatikusan
változik (nő vagy csökken).
A megadott vételár fix ár' amely tartalmazza az eladő teljesítés kÖrében felmerÜlt valamennyi
kÖltségétés kiadását, így az eladÓ további díjazásra nem jogosult. A szeződéses ártll az eladÓ a
szeződés időtartama alatt nem térhet el, külÖnösen nem infláciÓs vagy beszállítÓi áremelkedésre valÓ
hivatkozással.

A felek rögzítik, hogy a jelen szerzÓdés tárgyát képezŐ termékek vételára arányosan, a vevó
eseti megrendelései alapján, az eseti megrendelŐ lapok tartalma szerint, a leszállítást kÖvető
hÓnapban, utÓlag esedékes. A számla benyÚjtásának feltétele, hogy sikeres átadás-átvétel

4.2.t

megtÖrténjen, azta vevŐ vagy annak meghatalmazottja igazolja. A vevó elŐleget nem biztosít.

A szeződó felek rÖgzítik, hogy a vevó a tárgyi eseti megrendelésben rögzített termékek vételárát az
eseti megrendelŐ lapok alapján leszállított termékmennyiség után, az eladÓ által - a termékek
kifogásmentes átadás-átvételét kÖvetŐen, a vevő kapcsolattartlja által aláírt teljesítési igazolás
(szállítÓlevél) alapján - kiállított számla ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést)
követően, a jelen szezŐdés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszezési eljárás eljárást megindítÓ
felhívásában, illetve a kötelezó egészségbiztosításrÓl szÓlÓ 1997' évi LXXX|ll. törvény 9/A. $-ban
rögzített eltéréssel a Ptk. 6:130. s (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla
kézhezvételétőlszámított 60 napos határidőben köteles megfizetni az eladi részére, az eladó jelen
szezódés fejlécébenmegjelÖlt bankszámlájára történó banki átutalás Útján' Az eladÓ a kifogásmentes
átadás-áfuételt és a teljesítési igazolás átadását kÖvetŐ legkésőbb tizenot (15) napon belÜl kÖteles a
számlát kiállítani és megkÜldeni a vevŐ részére.A számlához a teljesítésiigazolás másolatát az
eladónak csatolnia kell' VevŐ a Kbt. 27lA. $-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az
olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. eurÓpai szabványnak és

az

EurÓpai Bizottság által

szintaxislistának.

az e szabványhoz az Eurlpai UniÓ Hivatalos Lapjában

kÖzzétett

az eseti megrendelŐk alapján számított
meghatározott vételárrészUvételárat az esedékességetkövető 8 napon belül egyszeri írásbeli
felszÓlítás ellenére sem fizeti meg, az eladÓ a Ptk. 6:155. $-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

4.3./ Amennyiben a vevó a leszállított termékek tekintetében

4.4'l Az eladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szezódés teljesítésévelösszefÜggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdésk) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelŐ társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az eladő adÓköteles jÖvedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4'5.l Pe. eladÓ a szerzódés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143' s (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4'6'l A felek a Kbt' 135's (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vevő a szezódésen alapulÓ
ellenszolgáltatásbÓl eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
kÖvetelésétszám íthatja be.

V. EIadó

jogai és kötelezettségei

l 3. rész esetében alkalmazandó

4

L

Fa eladó kÖteles a jelen szerzódés tárgyát képező termékeket a3.2.l pontban meghatározott
határidőn beliil, a jelen szeződés 1.1.i pontjában meghatározott kÖzbeszezési eljárást megindítÓ
felhívásban, közbeszeuési dokumentumokban, illetve az eladÓ ajánlatában meghatározottak szerint
leszállítani, és a vevŐ székhelyén átadni és ott - a 3.3./ pont szerinti átadás-áfuételi eljárás Ú$án - a
5.1.I

vev ő bi ttokába bocsátan

i.

5'2.l Az eladl a jelen szeződés tárgyát képezl termékeket sértetlenül, annak épségénekbiztosítása
mellett, azazt biztosítÓ csomagolásban kÖteles átadni a vevőnek. EladÓ a leszállítandÓ termékeket a
szállítás módjának megfelelŐ csomagolásban (adott esetben a terméken a lejárat idópontját jól
láthatÓan feltüntefue) szállítja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek. Yevo az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállÍtani, hogy az eladl
által elózetesen közÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget tartalmazÓ
egységcsomagot nem szállíthat.

A csomagolási egységen és a szállítólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
- a csomagolás tartalma:
- aszerződés tárgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
- szállítási cím: 9700 Szombathe-ly, Markusovszky Lajos utca 5.
- szállított mennyiség' NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft
5'3.t AzeladÓ a szerzódés teljesítésekor kÖteles a vevót írásban tájékoztatnia jelen szezŐdés tárgyát
képező termékek lényeges tulajdonságaióL PE eladó köteles továbbá a jelen szeződés tárgyát
képező termékek rendeltetésszerŰ használatához, felhasználásához szükséges mindennemŰ

tájékoztatást és informáciÓt írásban is megadni.

5.4.l Az eladÓ szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerzódés tárgyát képező termékek
tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszerzését akadályozzavagy korlátozza.

EladÓ kijelenti, hogy

a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban

elóÍrt szakmai és

minőségi kÖvetelményeknek, az eljárást megindító felhívás és az egyéb kÖzbeszezési
dokumentumokban elŐírt feltételeknek, a benyújtott ajánlatában meghatározott műszaki
specifikáciÓknak,

valamint a szakma szabályai szerinti elóírásoknak maradéktalanul megfelelnek.

EladÓ szavatolja, hogy:
az általa jelen szeződés keretében szállított termékek Újak, használatban még nem voltak,
a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó Vagy kÖzreműködők tevékenységévelVagy
mulasztásával bármilyen más mÓdon ÖsszefÜggó hibáktól.

-

5'6./ A szerzŐdést a Kbt. 138.

s (1) bekezdése alapján az eladÓnak kell teljesítenie.

Az eladÓ a teljesítéshezaz alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt' 65. s (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mÓdon kÖteles igénybe venni, valamint kÖteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettÜk akkor vonható be más (ideérfue az átalakulás, egyesülés,
szétválás Útján történt jogutÓdlás eseteit is), ha az eladő e szervezet vagy szakember nélkül Vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszezési
eljárásban az adott alkalmassági kÖvetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevó
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékűmÓdon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladÓ a közbeszezési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyÜtt felelt
meg.

Az eladÓ legkésőbb a szezödés megkötésének időpontjában köteles az eladÓnak valamennyi olyan
alvállalkozÓt bejelenteni, amely részt vesz a szeződés teljesítésében,és - ha a megelŐzó
kÖzbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozÓt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyÜtt
nyilatkozni arril is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizárő okok hatálya alatt.
Az eladÓ a szezidés teljesítésénekidótartama alatt kÖteles a vevőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozÓt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrÓl is, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem áll kizári okok hatálya alatt.

5'7'l A kÜlföldi adÓilletőségű eladÓ köteles a szeződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság közvetlenÜl beszerezhet az eladÓra
vonatkozÓ adatokat az országok közÖtti jogsegély igénybevételenélkül.
Vl. Vevő jogai és kötelezettségei

A vevŐ - az eladÓ szezódésszerű teljesítéseesetében - kÖteles a 4.1.l pontban meghatározott
vételárat esedékességkor a jelen szerzódésben foglaltak szerint az eladÓnak megfizetni-

6.1./

6.2.l A vevŐ a körÜlmények által lehetővé tett legrÖVidebb idŐn belül - amennyiben az kÜlÖnösen a
hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárhatÓ, lehetőség szerint a 3.6./ pont szerinti átadás-átvételi
eljárás során - kÖteles meggyóződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben a termékek

megfelelnek

a

jelen szezŐdésben meghatározott követelményeknek

használatra alkalmasak, a vevő koteles a termékeket átvenni'

és a

rendeltetésszerű

6.3./ A vevő a teljesÍtéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibáVhibákat koteles annak felÍedezése
után az eladÓval haladéktalanul kÖzölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.
Vll.

A Íelek jogai és kötelezetts'ége|- közils

7 .1t A szerződőfelek kÖtelesek egymást minden olyan kÖrÜlményról ha]adéktalanul értesíteni, amely a
jelen szerződés eredményességét,vagy kelló időre valÓ elvégzésétveszélyezteti, vagy gátolja, illetve
személyÜket érintŐ változásrÓl is kötelesek egymást értesíteni.Az értesÍtéselmulasztásábÓl eredŐ

kárért a mulasztÓ fél felelós.

kijelentik, hogy jelen szeződés teljesítése során a másik félról tudomásukra jutott
informáciÓt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
elózetes írásbeli hozzájárulása és a harmadik személlyel kötÖtt titoktartási megállapodás nélkül' Ez a
rendelkezés közérdekból nyilvános adatokra nem vonatkozik'
7

'2t

A felek

Nem minősÜlnek az Üzleti titok körébe tartozÓnak azok az adatok, informáciÓk, amelyeket a vevó
maga, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerŰen hoztak nyilvánosságra, illetlleg a
kÖzérdekbŐl nyilvános adatok.
A titoktartásra vonatkozÓ rendelkezések a szezŐdés megszűnését követően is fennmaradnak.
7.3.t EladÓ a megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevŐ mÚködési rendjét, és a

tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, kÖteles azokat az általa igénybe vett dolgozÓkkal is
megismertetni és betartatni. EladÓ vevŐ székhelyének és telephelyeinek terÜletére belépő dolgozÓinak
a beléptetéshez szÜkséges, személyazonosságuk igazolására szolgálÓ adatokat (név, személyi
igazolványszám, lakcím) kÖteles vevó részéreátadni.
Vl l l. Szav atos ság, j ótá l I á

s, a sz e rző

d és telj es

n ek
ítésé

bi

ztos ítékai

8'1't Az eladó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendelkeznek a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szerzódésben meghatározott tulajdonságokkal (kellékszavatosság).
8.2't Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szezŐdés tárgyát képezó eszköz per-, teher-, illetve
i

génymentes (ogszavatosság).

8'3'/ A szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kikuszÖbÖlése díjtalan. A szavatossági idó alatt
fellépó hiányosságot, hibát haladéktalanul eladÓ tudomására kell hozni, eladÓ pedig kÖteles
haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélés Útján kiküszöbÖlni. Eladó a VevŐ által megkÜldött
hibabejelentés alapján köteles a terméket saját kÖltségére30 (harminc) napon belül kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének idótartama a csere idópontjátÓl Újra kezdődik.
EladÓ garanciát vállal arra, hogy a szeződés tárgyát képező termékek megfelelnek a tÖrvényes és
szerződésben kikotött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyarországi forgalomba
hozatalhoz és Üzembe helyezéshez szÜkséges hatrsági engedélyekkel. EladÓ a szállítással egy
idóben is kÖteles átadni vevő részérea megfelelóséget igazolÓ tanÚsítvány másolatát.

8.4.l Az eladÓ, ha olyan okbÓl, amelyért felelós, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozÓan a késedelmes teljesítésnettÓ szezódéses ellenértékének1 ,SoÁ-alnap mértékŰ
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítésnettÓ
szerződéses ellenértékének15%-a. A felek rÖgzÍtik, hogy a vevó az eladÓ 10 (tíz) napos késedelmét
kÖvetően jogosult a szezódéstól elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani' Az eladÓ mentesÜl a
kötbér megfizetése alól, ha a vevŐ mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelmét a Polgári
2013. éviV' törvény (Ptk.)6:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti.
TörvénykönyvrŐlszÓló
8.5.l Az eladl, ha olyan okbÓl, amelyért felelós, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettÓ ellenértékének
teljesítésikötbért köteles fizetni.

2o%o-a mérték[ihibás

8.6./ Amennyiben a

szezŐdés olyan okbÓl hiÚsul meg, amelyért az eladl felelős, abban az esetben
meghiÚsulási kötbér Összege a teljes nettÓ

az eladl meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles' A
szeződéses ellenérték30

o/o-a.

lX. EIálIás, a szerződés felbontása, megszíintetése
9.1./ A vevő szeződést felmondhatja, Vagy a - a Ptk.-ban'foglaltak szerint amennyiben:

a szeződéstŐl

elállhat,

9.1'1.lfeltétlenül szÜkséges a szeződés olyan lényeges mÓdosítása, amely esetében a Kbt. 141. s
alapján Új közbeszezési eljárást kell lefolytatni;
9.1.2.l az eladÓ nem biztosítja a Kbt. 138' $-ban foglaltak betartását, vagy az eladÓ személyében
érvényesenolyan jogutÓdlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139' $-ban foglaltaknak;
vagy

.3./ az EUMSZ 258. cikke alapján a kÖzbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Eurlpai Unió BírÓsága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az EurÓpai UniÓ jogából eredó valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszegés történt, és a bírÓság által megállapított jogsértésmiatt a szeződés nem semmis.

9.1

9.2l A vevŐ köteles a szezódéstől elállni, ha a szerződés megkÖtését kovetóen jut tudomására, hogy
az eladl tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizárÓ ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
kÖzbeszezési eljárásbÓl.
szezódést felmondani, ha
az eladÓban közvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

9'3./ A vevő jogosult és egyben köteles a

a)

tekintetében fennálla Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alponfiában meghatározottfeltétel;

b) az eladl

közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpont1ában meghatározottfeltétel.

A jelen pont szerinti felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnése elótt már
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

teljesített

9'4.l Ajelen szeződéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással elláfua felmondhatja,
ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit sÚlyosan megszegi'
Eladó részéról sÚlyos szeződésszegésnek minŐsül kÜlönösen:
- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szÜkséges hatályos jogszabályokat sÚlyosan megszegi,
- ha a jelen megállapodásbÓl eredó valamely kÖtelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban
megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szállítással 10 napot meghaladó késedelembe esik,
- az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a leszállítással,
- amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik személy
részérea Vevő elŐzetes hozzá1árulása nélkttl átruházza,
- amennyiben magatartásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(Azonnali hatályÚ felmondás esetén a vevó meghiÚsulási kötbérre
jogosu
érvényesítésére

VevŐ részéról súlyos szeződésszegésnek minősül kÜlönösen:
- az eladl szeződ ésszerű teljesÍtésétlegalább kettó al kalom mal
_

és valamennyi

kárának

lt. )

m

egtag adja'

a fizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli

felszÓlítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.
9.5./

A felek rögzítik, hogy a vevő az elállási jog gyakorlására a teljesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6'/A Szerződés megszűnése, megszuntetése esetén a felek 8 napon belÜl kÖtelesek egymással
elszámolni.
X. Egyéb rendelkezések
1o.1./A szerződőfelek rogzítik, hogy a jelen szezódés teljesÍtésével.kapcsolatosan kapcsotattartÓ

-

a vevó részéről:

Név: SzabÓ lstván
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Telefonszám: +36 94 515-601
E-mail cím: szabo. istvan@markusovszky. hu

-

az eladÓ részéről:

Név: Farkas Anita
Cím: 1 142 Budapest, Szatmár utca 46/a.
Telefonszám: +36-1 444 4400
Telefaxszám: +36-1 444 4401
E-mail cím: sales@meduex, hu

A

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartÓja a jelen szeződésben meghatározott
nyilatkozatokon túl egyéb, a szerzódéssel kapcsolatos, önállÓ, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.
10.2'l PE eladl képviselŐje bÜntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes,
bejegyzett és az ajánlat benyÚjtását megelőzó 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási

címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt,
aláírására teljes kÖrŰ felhatalmazással rendelkezik.

és a jelen szezódés

10'3.l Az eladÓ által képviselt szervezet kijelenti, hogy 2011' évi cXCVl. törvénynek megfelelóen
átláthatÓ szervezetnek minŐsÜl. (3. sz. metténet: ÁrtÁrunrlsÁGl NY\LATK)ZAT)
10.4'l A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szezódést _ különös tekintettel a
vételárra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire * csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141'
$-ában foglaltak figyelem be vételévelmÓdosíthatják.

A szerződő felek megállapodnak,

hogy a jelen szerződésen alapulÓ esetleges vitás kérdéseiket
peren
kíviili tárgyalás Útján kÍvánják rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem
elsősorban
jön létre, Úgy perértéktőlfÜggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
Járásbíróság kizárólagos lletékességét.
10.5./

i

10'6./A jelen szezódésben nem szabályozott kérdésekbena PolgáriTÖrvénykÖnyvrólszÓlÓ

2013. évi

V. törvénynek (Ptk') az adásvételi szeződésre vonatkozÓ speciális, illefue a kötelmekre és a
szerződésekre vonatkozÓ általános rendelkezései, valamint aközbeszezésekról szólÓ 2015. évi CLlll.

tÖrvénynek (Kbt.)

a

szerzódések mÓdosítására

és teljesítésérevonatkozÓ szabályai, illetve

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadÓak.

a

L

A

szerződŐ felek a jelen adásvételi szerzódést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték,és azt, mint valÓs Ügyleti akaratukkal mindenben megegyezót, jÓváhagyÓlag,
cégszerűen írták alá.

A jelen szerzódés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 3 (három) példány a Vevl, 1 (egy)
példány azeladl birtokába kerÜl.
Kelt: Budapest, 2020' év decemb er

nóW..napján
y:1':""T,*Íutca

46/A

f9.'xl$tgxi-'"
Medirex Egészségügyi,KereskedeImi
SzolgáltatóZr1.
eladó képviseletében
TÓth Ákos vezérigazgatl
SiornHutnó1

MelIékletek:

1.

2.
3.
4.

I(elt:

sz.
sz.
sz.
sz.

meltéktet: Ár- és szakmai specifikus táblázat

melléklet: Eseti megrendelŐ lap
melléklet: Nyilatkozat alvállalkozÓ igénybevételéről
metléktet: Átláthatosági nyilatkozat
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2.

sz. melléklet

EsETl MEGRENDELŐLAP
Szeződésszám:

Szezódés tárgya:
Vevő: Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos
utca 5.)

Szállításicím:
Kapcsolattartl neve, elérhetósége:

Termék
megnevezése

Termék

kldszáma

lgényelt
mennyiség
(.....)

1.

2.

3.

KapcsolattartÓ aláírása

10

NettÓ

BruftÓ

(Ft)

(Ft)

egységár.

egységár

Osszesen

bruftf Ft)

3.

sz. melléklet

NYILATKOZAT

Az lGÉNYBE VENN! KíVÁNT ALVÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Tóth Ákos, mint a Medirex ZÉ.(székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a.) eladÓ
képviseletébeneljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5.) vevő által lebonyolított,,Egyszerhasználatos infúziós és transzfúziós
szerelékek száIlítása^a _Markuso;s_zky Egyetemi oktatókórház részére''tárgyÚ közbeszezési
eljárásban a vevővel ,4+*p.,.!4..vg......... napján megkÖtött szállítási szeződésre hivatkozással a
közbeszezésekrŐl szÓló 2015. évi CXV|ll. törvény 138.s (3) bekezdése alapján azalábbi nyilatkozatot
teszem.

Nyilatkozom, hogy a kÖzbeszezési eljárás eredményeként megkotött szállítási szeződés teljesítése
során alvállalkozÓkat nem kívánunk igénybe venni!

Kelt: Budapest, 2020. év decemb

",

naI{:.napján
mugi'jj.**Ln.
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4. sz. meIléklet

Nyilatkozat átláthatóságról

az Nvt. $ (í) bekezdés 1' pont b) alpont szerint

Az általam képviselt szervezet átlátható szeruezetnek minősiil, azaz az Nvt. 3. s (í ) bekezdés 1 .
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi iogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szelvezet, ameIy megfelel a következő feItéteIeknek:
tI/í. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról
megismerhető.

szóló törvény szerint

meghatározott tényleges tulajdonosa2

Befolyás és
szavazati jog
mértéke
1037 Budapest, Haránt köz 13.

1142Budapest, Ezsébet
1

TÓth Bálint

142 Budapest, Erzsébet
királyné Útja 'l00.

8462573181

1142Budapest, Ezsébet

TÓth János Tibor
TÓth Jánosné sz.

1

Romhányi
Zsuzsanna Terézia

8335760586

142 Budapest, Erzsébet
királyné útja 100.

83421 I 1 016

,ll2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdáIkodó szervezet adóilIetőséggel

rendelkezik:

-

az Európai Unió vaIamely tagálIama:

o u3g@ég
o egyéb: ..............
, vagY
az Európai Gazdasági Tércégról szóló megáIlapodásban részes állam:
és Fejlesztési Szeryezet tagállama:
;""ö;;{^:;:;gi"n'=9yüttmÚködési

........, vagy
olyan áIlam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerÜléséről szóló
egyezménye van:
(a megfelelŐ aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérji|k az országot

megnevezni)

!l/3. nem minősül a társasági'adóról és az osztalékadóról szóIó törvény szerint meghatározott
ellenőrzött kü lföId i társaság nak3.
Nvi latkozat

az ellenőzött külföldi társasáqi minősítésről:

Az általam

képviselt szervezet maqvarorszáqi székhellvel rendelkezik. íqv nem

el lenőrzött külföld

i

társasáq.

KeIt: Budapest,2020. év decembe, rroQ.ft.. napján

2 A tényl e ges tulaj dono s fo galmát a ny ilatkozaltal kap
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).

c

so lato

s

se

trleüirex

gédlet tartalmazza

Az el\enőrzltt ktilfötdi tfusaság fogalmát any1\atkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov. hu).
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