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PREAMBULUM
Vevő, targyban aközbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
81.$. alapján

nllt

közbeszerzési eljárást folytatott le.

Vevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. 76.s Q) bekezdés a) pontja alap1art a legalacsonyabb ár a|apján ajánlatot benyújtó
aj ánlattev őve 1 köti me g a j e len keretszerződé st.
A jelen keretszerződés elválaszthatatlanrészét képezik az alábbi dokumentumok:
ajarlati felhívás - kiegészítő tétjékoztatás(ok) _ qÍnlattételi dokumentáció - ajánlat
Jelen szerződés teljesítése' értelmezésekapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzákmeg:.

a) a

b)
c)

közbeszerzési eljárás qánlattételi dokumentáciőja és a kiegészító tájékoztatás
során feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hiánypótlások (amennyiben releváns)
jelen keretszerzodés (továbbiakban: szerződés)

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik,
továbbá kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.

Ll

Szerződés tárgva:

LI.Az Ajánlati Dokumentációban meghatározott' és a jelen szerzódés I. számu mellékletében
megnevezett ,,Adásvételi keretszerződés Izotópok, kontrasztanyagok beszerzése
szállítására két éves időtartamra, ,,rII. Kontrasztanyagok: l.r 2., 3., 4., 5., 6.,
részekb en szereplő kontrasztanva gok (továbbiakban : termékek) beszerzése.

,lt/r,?su

7

., 8.r 9.,

10.'

szállítandő áruknak meg kell felelnie a I. számí melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőkneWparamétereknek, melyeket a

A Eladó által

Eladó a páIyázatában megaj ánlott.

I.2. A Eladó vállalja, hogy a termékeket a beadott pályázatábanrögzített szakmai és minőségi
követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szállítja.

A

szerződés 1. számú mellékletébenmeghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szükségleteinek fiiggvényében 20 százalél<kal lefelé eltérhet'
Szerződéses érték:

2.1

A Vevő által a szerződés ellenértékekénta Eladónak ftzetendő összeg nettő 77 839 167
Ft/év + 5 oÁ Afa, azaz bruttó 81 731 126 Etlév, mely Vevő központi telephelyére (9700
Szombatheiy, Markusovszky L. u. 5.) szállítva,tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
árlistát a jelen szerződés 2. számu melléklete tartaImazza. Az ár magában foglalja a termék
2.1.

be

szer zés ét, száIlítás át.

A Eladó által megadott

árak

a szerzödéshatályaalatt kötöttnek tekintendők.

A

szerzódéses ár tartaImazza az 1. pontban meghatározott termék árát a behozatalával,
forgalomb a hozataláv al kap csolatb an felm erült ö s szes költs éggel e gyütt.

2.2. A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk ellenértékéta szerződés 1. sz.
melléklete tartalmazza. Az érak a Vevő központi telephelyére (Szombathely) leszállítva DDP,
és fuvareszközről a Vevő által meghatározott helyre lerakva ér'tendők. Ennek megfelelően az
érak a Eladó által jelen szetzódés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét
tartalmazzák' így ezeken túlmenően a Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől
további díj- vagy költségtérítésigénylésére.
. A fenti árak a je|en szerződés hatály a alatt kötöttnek tekintendők , azok módosítására az aláhbí kivételekkel -kizárőlag a felek írásos megállapodása alap1án kerülhet sor.

2.3

2.4.

Eladó az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekrol szóló 2005. évi XCV. Törvény
26. $ (4) és (5) bekezdése szerint Közlönyben Vagy az oEP honlapján közzétett, illetve nem
támogatott gyógyszerek esetében a Magyar Gyógyszerész Kamara áItalkozzétett árváltozások
esetén, amennyiben az ar emelkedik, legfeljebb a változás mértékénekarényé.&.an
módosíthatj a árait, amennyiben az ár csökken, legalább a váItozás mértékénekaz arányában
köteles árait módosítani.

A

fentiek szerinti áremelés tényéta Eladónak legkésőbb a jogszabály szerint közzétett
megjelenést kovető 15 napon belül kell írásban bejelentenie a Vevőnek, meg|elölve az éintett
árukat, az ajánlatában megjelölt árkedvezményt is magában foglaló új egységárakat és a
közzététel forrását. Amennyiben az áremelésről szóló információ megküldését Eladó
elmulasztja,azáremelés nem érvényesíthetó.Azérváltozásra a Kbt. 141. $ (4) bekezdése a)
pontja szerint van mód:
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2'5. Az áru kiszerelésében bekövetkezett váItozás miatti áremelés kizárőIag
bekezdésben meghatározott feltételrendszer keretei között érvényesíthető.

az előző

2.6. A

Eladó kötelezettséget vállal ana, hogy a jelen szerződés hatálya alatt közvetlenül
vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítésfeltételeit az
adott időszakban a Vevo részéretör1énő szállítasokra is kiterjeszti. Ennek megfelelően e
szállítások tekintetében a jelen szerződésben rögzített árak, kiilön megállapodás nélkül a
Eladó által meghirdetett akciós áraknak megfeleloen módosulnak. Az akció időtartamáról és
az ennek során érvényesárakról Eladó legkésőbb lehetőleg az akciő megindítását megelóző
3 0 nappal értesítenitartozIk Vevőt.

2.7.

Eladó a fentiek szerinti módon és formában köteles a szerződés hatálya alatt a jelen
szerződés tárgyát képező árukra vonatkozó, az annak gyártőja áItal meghirdetett
kedvezményeket a Vevő részere biztosítani, azzal a feltétellel' hogy ezeknek a
kedvezményeknek az igénybevételérea meghirdetett akció feltételei szerint a Eladó jogosult.
A jelen szerződés alapján létrejövő eseti lehívások ellenértékea felek által az áruk átvételekor
a fuvarlevélen/Eladólevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján a későbbiekben
megbatározottak szerint esetenként kiállított számIák alapján a jelen szerződés 3.l pontjában
foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

3.

Fizetési feltételek:

jelen szerződés alapján létrejövo megrendelések ellenértékéta teljesítés igazolását
követően' havonta kiállított szám|a alapján' a szétm|a kézhezvételétől számított 30 napon
belül, az E|adő oTP Bank Nyrt.. Banknál vezetett 11103006-20463753-00000000 számit
3.1. Vevő

b

a

anksz ríml é4 ér a átutalás

s

al telj esíti.

Vevő előleget nem fizet. Eladó részszámlát nem nyújthat be.
Amennyiben Eladó alvállalkozót vesz igénybe kifizetésére a Kbt. 135.$ (3). bekezdése az
irrínyadó.
3.2.

A szerződő felek kijelentik, hogy az

$ figyelembe vételéveljárnak el

3.3.

a

adőzás rendjérő1 szőIő 2003. évi XCII. törvény 36/A.

kifizetések esetén.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő számláját

kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
a fizetési határidő lejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmíkamatot köteles megfizetni a késedelem
teljes időtartamára.
a

A Vevő

3.4.

A Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a

szerzódés teljesítésévelösszefiiggésben olyan

költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerzódés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.

,l^Mg/,

A

külfloldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy aZ illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladőra vonatkozo adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
4.

A sZr,RZŐoÉs MEGSZÚNÉsÉNnx FELTÉTELEI

4.I.Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fel súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnalihatáIlya| felmondhatják.
4.2.A Eladó részérőI súlyos szeruődésszegésnek minosül:
- amennyiben a késedelmi kötbér mértékemeghaladja a 10. napot.
- amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harmadik személy részérea Vevő előzetes hozzájárulása nélkül átruházza,
4. 3

-

.

Vevő r észétől súlyo s szerző déssze gé snek minő sül
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó flzetési késedelembe esik és
fizetési kcjtelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megielolt határidőig nem
teljesíti,
:

amennyiben a titoktartáSi kötelezettségét megsérti.

4.4.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fel ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítésealól' ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át taft. Ebben az esetben
bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézeÍr,
aj ánlott levélben elküldött írásos értesítésselfelmondani.

4.5.A szerződés egyik fél által kezdeményezett bárcnilyen okból történő felmondása nem
mentesíti Szerzódő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkie gyenlítésétő1.

Vevő jogosult a szeruődéstől elállni, ha Eladó olyan okból amelyért felelős oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér: a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 10
napot.

.

4.6. Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az a|ábbi
mértékűkötbérfizetési k<jtelezettséggel tartozik Vevőnek:

A

késedelmesen szállított termékek teljes nettó ellenértékének,a
teljesítésből eredő késedelem napjaira számított, naponkéntl oÁ akótbéralapra vetítetten' de
összesen legfeljebb a késedelmesen szállított termék maximum 10 nap késedelemig
érvényesíti.Azt követően a Vevő jogosu7t a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott
részteljesítésesetében, valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért a Vevő.

Késedelmi kötbér:

Hibás teljesítési kötbér:

A Vevő

hibás teljesítésesetére a hiba felmerülésétől a hiba kiküszöböléséig terjedő
időtartamra a h a hibás teljesítésselérintett termékek nettó ellenér1ékénekIoÁ-a/naptári nap
mértékűhibás teljesítésikötbér vállalását irja elő a Ptk. 6:i87.$ (2) bekezdésével

úe,g{^
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r,4

összhangban. A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 10 nap hibás teljesítésig
érvényesíti.A 10 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás teljesítésből eredő és a
hibás teljesítésselokozott károk megtérítésérevonatkoző vevői igényeket nem érintve - aZ
vevő fennt art1a a szerződés felmondásának jogát, mive1 a 1 0 napot meghaladó hibás telj esítést
a Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti.

Amennyiben az Eladő által szolgáltatott termék
rendeltetésszerú hasznáIatra nem alkalmas' vagy nem felel meg aZ ajánlatkéro ajánlatában
foglalt paramétereknek. Különösen, ha az átadott termék nem folel meg a szerzodésben
foglaltaknak, és/vagy az Eladó a Vevő által közölt hibát nem szünteti meg teljes körűen és
megfelelően a szerződésben rögzíÍett határidőn, illetve az átadás-átvételi vagy a Felek által
rógzitett határidőn belül, úgy Vevő hibás teljesítési kötbért követelhet Eladótól.

Hibás teljesítésnek minősül különösen:

Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem szá|Lított termékek nettó értékének30oÁ-a' megfelelő
mér1ékűkötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a
A már érvényesített
késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell szálmitani a meghiúsulási kötbér összegébe.

a szetződés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, ha
- az ajánlattevőként szerződó féI a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárőIag az ajánlattevőként szerzódő fél érdekkörében felmerült okból

Vevő

lehetetlenül

el

- a késedelem vagy a hibás teljesítéseléri a 10 napot.

-

Vevő jogosult a szerződést azornalihatállyal felmondani abban az esetben, ha aB|adő az
eseti megrendelések teljesítése során fél éven belül háromszor késedelembe esik a
leszállítással.

A kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon

jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér
összegével nem fedezett kárának megtérítésétkövetelje. Hibás teljesítés esetén Vevő csak a

termék kicserélésétfogadja el.

4.1. A szerződés egyik fé| áIta| kezdeményezetÍ bármilyen okból tör1énő felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétő1.
és egyben köteles a szerződést felmondani _ ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetové teszi, hogy a szerzódéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon _ ha
a) a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %o-ot meghaladó tulajdoni részesedést

A Vevő jogosult

b)

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet,
amely tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezeften,
amely tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.

Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás

esetén a Eladó a szeruődés megszűnése előtt mar
telj e s ített szo! gáltatás s zerző dé s szerú p énzbe l i e l lenér1ékérej o go sult.

,ldh,blo

136.$ (2) bekezdése értelmébena külft'ldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez
arra vonatkoző meghata|mazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenü| beszerezhet a Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

A Kbt.

5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. Eladó a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.
u. 5.) költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szállítja le Vevő részére.

5.2. A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszáIlítására folyamatos szállítás
keretében kerül sor a Vevő által feladott írásos megrendelés kézhezvételétől(e-mail, fax,
posta) az aléhbiak szerint:

- Eladó a készítményeketmunkaidőben (08:00-15:00 őra között) leadott
megrendeléstől számít ott 24 órán belül leszállítja aj ánlatkérő számára, a felhívásban
megjelölt teljesítésihelyre. Munkaidőn kívül leadott megrendelés esetén a fenti
határidő a megrendelés elküldését követő első munkanap 08:00 őrátőI számítandő.
Minden egyes megrendelésről Eladó rendelés visszaigazolást küld Vevő részére.A
nem munkaidőben leadott megrendelések visszaigazolásának határideje a következő
munkanap munkaidő kezdetét követő 1 (egy) őra. Az egyes megrendelésekre történő
szállításakor tekinthető teljesítettnek, amikor a nyertes ajánIattevő vagy az általa
igénybevett Eladó az egyes készítmény-szá||itmfuyokat a nyertes ajánlattevó
kockéuatára a megjelölt teljesítésihelyre leszáIlit1a, ott a legkisebb
gyűjtőcsomagolási egységenként az ajánlatkéró erre kijelölt képviselőjének a
mennyi sé gi e llenőrzé sbizto sítás a mellett' átszétmolv a átadj a.
-

Eladó a megrendelt árukat - a felek eltérő megállapodása hiányában - a jelen
szerződés alapján az esetenként meghatározott száIlítási határidőn belül 8-15 óra
közcjtti időpontban köteles leszállítani.

A

fentiektől eltérő időpontban történő szállításra Eladó csak Vevő előzetes jóváhagyása
esetén jogosult.

A

megrendeléseknek árucikkenként tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk
mennyiségét,valamint heti és eseti szállításoknál a szál|itás napjának pontos megjelölését.

5.3.

A heti szállítások tekintetében Vevő a

szállitást megelőző nap 10.00 óráig jogosult a kért
szállitmény összetételének módosítására, azonban a módosítás a korábban megrendelt
mennyiség csökkenését nem eredménye zheti.

Vevo részérola megrendelést, és átvételt a Győgyszertár illetékes előadója végzi, az átvételi,
munkarend (hétfo-péntek:8.00- 1 5.00 óra).

Amennyiben azElado egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidore nem teljesíti, úgy
köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paraméterű terméket a Vevő részére a
termék egységáránbiztosítani, vagy a felmerülő költséget Vevő részére megtéríti.

.jÁh,bk

h

5.4.

Vevő jogosult a szeruódést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha az
Eladó az eseti megrendelések teljesítése során fél éven belül háromszor késedelembe esik a
1eszállítással.

6.Csomagolás:
6.1. Eladó a LeszáI\ítandó terméket a Iejárat időpontját jól láthatóan feltünteíte, a szá|Lítás
módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és
tárolásra vonatkozó címkékfeltüntetésre kerülnek.
hogy a különleges kezelést igénylő gyógyszereket az előírásoknak megfelelő
módon (pl. hűtve) száIlítja.

Eladó

váILa|1a,

6.2. Yevó aLeszáILitani kért termék mennyiségétilgy tartozlk megltatérozni, hogy az ELadő
álta| előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség
l esz áIIítás ára nincs m ó d.

A csomagolási egységen/Eladólevélen

x
*
*
*
x
x

7.

az a|ábbi adatok szerepelnek:

Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkórbáz
a doboz tartalma,
a szerzódés száma:
dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.
Szállított mennyiség, Nettó Ft' Áfa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

A termékek átvétele, tárolása

és felhasználása:

7.I. A termékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárőIag a csomagoláson
észlelhető sérülésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

7.2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételérea leszállításkor csak
dobozonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a \eszál|itást követő 10

munkanapon belül végzi el.

7.3.A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Eladó részére.A megá1lapított hiányokat és sérült terrnéket Eladó a

jegyzőkönyv
pótolni.

kézhezvételétóI számitott 30 napon belül saját költségére utánszá|Iítássaltartozik

].4. Téves áruszáL\ítás, címzésesetén Yevő az eltérésta számla vagy Eladó másolatára
rávezeti és Eladó megbizottjával a|áiratva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos
észrevétel esetén Vevő jelzéséreEladó az áru elszáIlításáról 3 napon belül intézkedik.

7.5.

A Eladói gyűjtocsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés,sérülésmiatt Vevőnek

az

áru átvéte|étől számított 3 napon belül van lehetősége reklamációval élni.
Az utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

JtillbL

h

b,h

A jegyzőkönyv felvéteIéhezBladőt - a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének
egyidejtí megjelölésével - távirat1lagvagy telefaxon meg kell hívni.

Az

áru leszállítását követően észlelt minőségi kifogást a Vevő haladéktalanul köteles
írásban bejelenteni a Eladónak. A minőségi kifogás rendezésére vonatkoző szabáIyokat a
szerzódés 3. sz. melléklete tartalmazza.
A minőségi kifogás érvényesítésévelkapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága
esetén a Eladót' alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.

].6.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének
megfelelő körülmények között ruktár ozza.

A termék minőségi átvételérea felhasználás fuggvényében folyamatosan kerül

sor.

8.Szavatosság:

8.1. Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékek esetében szavatol1a a
leszállítástól számított 1 2 hónapos felhasználhatóságot.
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatÍ a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Eladó ajánlatában
úgzítettminőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően
nem hasznáIhatő, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját
költségére 30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében alejárati időtartam a csere
időpontj ától új ra kezdődik.

Az

egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árll<hoz
me l l é ke l t s z av ato s s ág i e l ő írás ok tartalmazhatj ák.
9.Import és egyéb engedélyek, adóko illetékek:
Eladó az A1ánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részérea
jelen szerződés specifikáciőjában meghatározott áruk forgalomba hozata|éú'rcz szükséges
hatósági engedélyeket.

Import szállítás esetén a jelen szerzodéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországonkívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

10.Hatályba lépés:

A

szerződés 2011 .június 7 - én lép hatályb a, és 24 hónapig marad érvényben.
szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fel
jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

A

ilMW^

11.

Egyéb feltételek:

megegyezésével' írásos
1 1.1. Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek közös
formaban módosíthatók a Kbt. 141.$ (4) bekezdése szerint (a Kbt. vonatkozó rendelkezései
figyelembevételével).

11.2. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális _
kozbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki:
Vevo szerzódéses kötelezettségét kizárőIag a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V.
törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal' hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára illetve adott kontrasztanyag hatóanyagára vonatkozóan a
központosított közbeszeruést rendszerben vagy összevont eljárás keretében keretmegállapodás
vagy szeÍződéskerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvaiósítania. Fe1ek rógzitlk, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos
következménye nem szártnazhat.
11.3. A felek rögzítik, hogy a Vevő szerződés teljesítése érdekébennem teszi lehetővé
gazdá|kodő szerv ezet (proj ekttársaság) létreh ozását.
11.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egyrrásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatá|ya a cimzett áItali
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskorá11be.

Jelen szerződés 1 . sz, 2.sz. melléklete a szerződés alapját képezó közbeszerzési eljárásban
Vevő által kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint a Eladó á|tal benyújtott aján|at a
szerződés elválaszthat at|an r észétképezik.

11.5. A szerződó felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem Vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítésellenállhatatlan erők
következménye. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárőlag a háború, ftildrengés'
tuzvész, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő áItal érintett fel köteles a másik felet a vis maior heLyzet
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül ér1esíteni.

1

2.BÍrósá g, a|kalmazandó

jog

:

A

szerzódő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,
tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a
perértéktől ftiggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabáIyozott kérdésektekintetében a magyar
anyagijog, így különösen a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései azirányadók.
Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyal nyelvű példányban készült, melyből a felek
példány azEladőt,3 példány a Vevőt illeti.
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llapodást, mint akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag írják alá.
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EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi
Zártkőríien Működő Részvénytársaság
Eladó

8.

öa

3. sz. melléklet

Kifogásolás fuvarozás esetén

A

Eladó saját eszközével végzett száIlitás során felmerülő bármilyen szemrevételezéssel
megállapítható mennyiségi és minőségi hiányt átvételkor jegyzokön1vben kell rögzíteni, a
s s ág és rekl am á ciő tár gy ának ponto s megj el öl ésével.
jegyzőkönyvet
a Eladóeszközvezetőjének - megtregyzésének felttintetésével - kell aláírni.
A
Idegen, bérelt fuvarozó áItaI végzett száIlitás esetén Vevő a győgyszer átvételekor köteles a
küldemén$' valamint a mennyiséget és minőséget befolyásoló körülményeket ellenőrizni.

hiányo

A gyógyszer átvételekor ellenőrizni kell:
köztfti fuvarozásnál a fuvare szkoz és rakodólapok állapotát, a rakomány elhelyezésének
módját és állapotát,
konténerben történő szállítás esetén a konténer és konténerzárak áIlapotát,
gyűjtőcsomagban történő száIlításnáI a csomagolási egységek darabszámát és állapotát,ha
szükséges' a gyűjtőcsomagok súlyát,
darabszétm meghatározás szerinti mennyiségnéla darabszámot, a feladó áIta| alka|mazott
megjelöléseket, a csomagolás és címke egységét,a termék megjelölését, kiszerelését,
hatáserosségét.

Ha a gyógyszer Íltvételekor a fuvareszköZ vagy a küldemény nincs eredeti állapotban' illetőleg
a Vevő az árlúan kárt, sérülést, hiányt fedez fel, a fuvarozőval gyógyszer átvételekor
kárme gállap itási j e gy zőkon1vet kell felvennie.
Ha a fuvaroző megbízottja a jegyzőkönyvben foglaltakat nem ismeri el, akkor a szerződésben
rógzíteÍt módon önkormányzati megbízott kiküldetésétkel kérni. A jegyzőkönyv egyik
pé|dányát a Vevő az átvételi elismervényhez csatolja,vagy 3 napon belülEladónak megktildi.

A

jegyzőkönyv felvételéta Vevő köteles a Eladójegyre és fuvarlevélre feljegyezni.
Amennyiben a küldeménynek a kiszolgáltatáskor fel nem ismerhető, de utólag felfedezett
olyan sérülése,vagy hiánya van' amely fuvarozás közben keletkezhetett, erről a
kiszolgáltatást követő 3 napon belül kell fuvarozótól kármegállapítási jegyzokönyv felvételét
és szemle tartásétt kérni. A káreseti jegyzőkönyvhöz mellékelni szükséges a fuvarlevél
másolatát, valamint a kiszolgáltatás elotti (utáni) jegyzokönyvet, valamint Vevő olTe
vonatkozó engedély ező levelét.
A megállapított hiány vagy sérülésesetén Eladó Vevő felé intézkedik a pótlásról vagy
cseréről.

Minőségi kifogások

Vevő telephelyén megállapított minőségi hiba esetén a mennyiségi hiány

megá|\apitására

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A minőségi hibáról készült jegyzőkönyvnek mindazokat az adatokat tartalmaznia kell, amit a
mennyiségi hiány jegyzőkön1ve tar1almaz, azza| az eltéréssel,hogy itt pontosan fel kell
tüntetni:

-

laboratóriumivizsgá7at szémétt,gyártási számot,
a minőségi hiba pontos ismertetését,
a

JL&,0!,

?I

-

a felmerült kár mértékét,
nyilatkozatot arra vonatkozőan, hogy milyen igényeketkiván érvényesíteni,
az áru érkezésénekidőpontját,
a kifogásolt merrnyiséget és a csomagolási állapotát (origínál).
Amennyiben a felek a minőségeltérésvonatkozásában nem tudnak megegyezni, ugy az
illetékes minőségellenőrző Szelv (OGYD véleményét- a jegyzőkcinyv egyidejű
megküldésével- kell kikérni, amely ez esetben az irányadő.
Vevő a minőségi kifogásokat a Eladóval szemben a leszállított termékre előírt
felhasználhatósági időtartam alatt érvényesítheti,ez azonban csak az originál kiszerelésre
vonatkozik.

Kábítószer hiánya esetén a jegyzókÓnyv felvételén túlmenően a hatályos rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.
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