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'l

Iznta Kereskedelmi Kft., mint a Konzorcium
másrészről IZINTA_BSM Konzorcium
Yezető Tagja
Címe: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós ilt29-33
KépviselÍ:Németh Levente konzorcium vezető, ügyvezető
Cégsegyzékszám: 0 l -09-26 1 8 l 3
Adószám : 10814505 -2-43
Szám|aszám : K&H Bank Zrt. 10403 1 8 1 -3 1 8 1 33 89-00000000
Telefon: +36 1 3922654
E-mail: nfo@iznta.ht
mint Eladó ktizott alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel'

PREAMBULUM
Vevő, tárgyban a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbíakban: Kbt.)
81.$. alapjrán nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
Vevő az eljárástmegindítÓ felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. 76.s Q) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb at alapjan ajánlatot benyujtó
ajánlattevóvel köti meg a jelen keretszerződést.
A jelen szerződés elválaszthatatlanrészét képezik az alábbi dokumenfumok:
ajánlati felhívás - kiegészítótájékoztatás(ok) - ajánlattételi dokumentáciő - ajénlat
Jelen szeruődés teljesítése,értelmezésekapcsán a Felek az olorúnyok alábbi sorrendjét

határozzákmeg;
a) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentáciőja és a kiegészító tájékortatás
során feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkérőiválaszok (amennyiben releváns)
b) a közbeszerzési eljárásban benffitott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hiánypótlások (amennyiben releváns)
jelen
keretszerződés (továbbiakban: szerződés)
c)

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

l.l

a

jelen szerződést.

Szerződés tárwa:

t.l.AzAjánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés I. szátmtmellékletében
megnevezett ,,Adásvételi keretszerződés lzotópok' kontrasáanyagok beszerzése
szá|lítására két éves időtartamrao Il1' és IIl10 rész(ek) ,rlzotópok beszerzése''
(továbbiakban

ibuW

:

termékek) beszerzése.

A

Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelnie

specifikációnak, valamint azoknak
Eladó a pály énatában megaj iínlott.

a

a 1.

számű melléklet szerinti
szakmai jellemzőkneVparamétereknek, melyeket a

I.2. AEladó váJ'lalja, hogy a termékeket a beadott pályazatábanrögzltett szakmai és minőségi
követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szállitja.

A
s

szerzodés 1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
é glete in ek fii g gv ényében 20 százaléI<kal lefe 1é e ltérhet'

züks

2.l

Szerződéses érték:

2.I. AVevő

által

a

szeruődésellenértékekénta Eladónak fizetendőösszeg

nettó 15.972.000,-

Ft/év + 5Yo Afa, azaz bruttő I6.77O.60O,'Ftlév, mely Vevő ktizponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L' u. 5.) szá|litva, tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
rárlistát a jelen szeruődés 2. szétmii melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja a termék
beszerzés ét, szál|itását.

A Eladó által megadott árak aszerzódéshatályaalatt kötöttnek tekintendők.

A

szerződéses ár tarta|mazza az I. pontban meghatározott termék árát a bellozatalával,
forgalomba hozataláv al kapc s olatban felmerült ös szes kö ltséggel e gyutt.

2.2.A jelen szerződés alapján leszál|itásra kertilő áruk ellenértékéta szetződés ü. sz.
melléklete tartalmazza. Az árak a Vevő székhelyére(Szombathely) leszállítva DDP' és
fuvareszkönől a Vevő által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelően az
átak a Eladó által jelen szerződés a\apján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét
tarta|mazzák, igy ezeken fulmenően a Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől
további díj - vagy költségtérítésigénylésére.

23A

fenti árak a jelen szerződéshatálya alatt kotottnek tekintendók, azok módosítására - az
alábbi kivételekkel - kizárólag a felek írásos megállapodása alapján kertilhet sor.

2.4.EIadő az emberi akalmazásra keriilő gyógyszerekről szóló 2005. évi XCV. Törvény 26. $
(a) és (5) bekezdése szerint Közlönyben vagy az oEP honlapján kozzétett, illetve nem
tiámogatott gyógyszerek esetében a Magyar GyógyszerészKamara áItalkozzétett árváltozások
változás mértékénekarányában
esetén, amennyiben az ar emelkedik, legfeljebb
módosíthatja árait, amennyiben az ár csökken, legalább a változás mértékénekaz arányában
köteles árait módosítani. Azárváltozásraa Kbt. 141. $ (4) bekezdése a) pontja szerint van
mód:

a

2.5.A fentiek szerinti áremelés tényéta Eladónak legkésőbb a jogszabály szerint kozzétett
megjelenést követő 15 napon belül kell írásban bejelentenie a Vevőnek, megjelölve az érlntett
árukat, az ajánlatában megjelölt árkedvezményt is magában foglaló új egységárakat és a
közzététel fonását. Amennyiben az áremelésről szóló információ megktildésétEladó
elmulasztja, az áreme|és nem érvényesíthető.

M'A{;

2.6.Az áru kiszerelésében bekövetkezett változás miatti áremelés kizárőlag az e|óző
bekezdésben meghatarozott feltételrendszer keretei között

érvényesíthető.

2.7.A Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzódéshatá|ya alatt közvetlenül vagy
közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítésfeltételeit az adott
időszakban a Vevő részéretörténő szállításokra is kiterjeszti. Ennek megfelelően e szállítások
tekintetében a jelen szerződésben rögzített arak, kiilön megállapodás nélktil a Elado által
meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak. Az akció időtartamárőI és az ennek
során érvényesárakról Eladó legkésőbb lehetőleg azakciő megindításátmegelóző 30 nappal
értes íteni tartozk Vevőt.
2.8. Eladó a fentiek szerinti módon és formában köteles

a

sszerződés hatálya alatt a

jelen

szerződés tárgyát képező árukra vonatkozó, az annak gyártója által meghirdetett
kedvezményeket a Vevő részérebiztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a

kedvezményeknek azigénybevételérea meghirdetett akció feltételei szerint a Eladó jogosult.
A jelen szerződés alapján létrejövő eseti lehívások ellenértékea fplek által az áruk áwételekor
a fuvarlevélerr/Eladólevélen árucikkenként feltiintetett mennyiség alapján a későbbiekben
meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3./ po:ttjában
foglaltaknak me gfelelően kertil kifizeté sre.

3.Fizetési feltételek:

jelen szerzódés alapjánlétrejövő megrendelések ellenértékéta teljesítésigazo|ását
követően, havonta kiállított szám|a alapján, a számla kézhezvéte|étőlszámított 30 napon
belul, azBladl K&H Banknál vezetett 10403181-31813389-00000000 szátmtbankszámlájára
3.1. Vevő

a

átutalással telj esíti.

A Vevő előleget nem fizet. Eladó részszőmlát nem nyújthat be.
Amennyiben Eladó alvál|akozót vesz igénybe kifizetésére a Kbt. 135.$ (3). bekezdése az
irányadó.

A

szerzódó felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCil. törvény 36lA.
$ figyelembe vételéveljárnak ela kifizetések esetén.

3.2.

3.3. A fizetés abban az időpontb an számítteljesítettnek, amikor Vevő bankja Yevő számlqát
a kifizetésre kerülő összeggel megterheli
A Vevő a ftzetési határidő |ejéffiát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
Polgari Törvénykönyvben meghatátozott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem
te lj es időtart artétra.

A Eladó nem fizethet, illetve számolhat eI a szerzódés teljesítésévelösszefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (l) bekezdés k) pont ka)_kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
3.4.

megfelelő társaság tekintetében mertilnek fel, és amelyek azEIadő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
szátmára megismerhetővé teszi és a l43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.

JtMwb

A

külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az E|adőra vonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkiil.
4.

A szERZŐoÉs MEGszŰNÉsÉNnrFELTETELEI

4.l.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fel súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azowtalihatáIlyal felmondhatják,
4.2.A Eladó részétolsúlyos szerződésszegésnek minősül:
amennyiben a késedelmi kötbér mértékemeghaladja a l0. 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 részére a Vevő előzetes hozzájárulása nélkiil átruhénza.

-

4.3.Vevő részéró| súlyos szerződésszegésnek minősül:
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és
fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem
teljesíti'
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

-

_

4.4.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesítik az érntett felet a szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítésea1ó1, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart. Ebben az
bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalinn, azottrtali hatállyal, a másik félhez tntézett,
aj ánlott levélben elkiildött íráso s értesítéssel folmondani.

esetben

4.5.A szerződés egyik fé| álta| kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.

Vevő jogosult a szerződéstől elállni, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős oly mértékti
késedelembe esik' hogy a fizetendő ktitbér: a késedelem vagy a hibás teljesítéseléri a 10
napot.

'

4.6. Eladó a jelen szerződésben rogzitett kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi
mértéktikötbérfizetési kötelezettséggel tartozk Vevőnek:

Késedelmi kötbér:

A

késedelmesen szállított termékek teljes nettó ellenértékének,a
teljesítésből eredő késedelem napjaira számitott, naponkéntl Yo ak(jtbéralapra vetítetten, de
összesen legfeljebb a késedelmesen szállított termék maximum 10 nap késedelemig
érvényesíti.Azt követően a Vevő jogosult a szeruődéstől elállni vagy azt felmondani az adott
részteljeSítésesetében, valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért a Vevő.
Hibás telj esítésikötbér:

A

Vevő hibás teljesítésesetére a hiba felmerülésétől a hiba kikiisztiböléséig terjedő

időtartamra a h a hibás teljesítésselérintett termékek nettó ellenértékénekToÁ-alnaptáti nap
mértéktihibás teljesítésikötbér váI|alását iia elő a Ptk. 6:187.$ (2) bekezdésével

hufua

\

összhangban. A Vevő a hibás teljesítésikötbér <isszegét maximum 10 nap hibás teljesítésig
érvényesíti.A l0 napot meghaladÓ hibás teljesítésesetén - a hibás teljesítésből eredő és a
hibás teljesítéssel okozott krárok megtérítésérevonatkozó vevői igényeket nem érintve - az
vevő fennt art1a a szerzódés felmondásának jogát, mivel a 10 napot meghaladó hibás teljesítést
a Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti.

Hibás teljesítésnekminősül ktilönösen: Amennyiben az EIadő á|tal szolgáltatott termék
rendeltetésszerÍi haszráIatra nem alkalmas' vagy nem felel meg az ajánIatkérő ajánlatéhan
foglalt paramétereknek. Különosen, tla az éúadotttermék nem felel meg a szerződésben
foglaltaknak, éslvagy az E|adő a Vevő által közölt hibát nem sztinteti meg teljes könÍen és
megfelelően a szerződésben rogzített hatfuidőn, illetve az átadás-átvételí vagy a Felek által
rögzitetthatáridőn bolül, úgy Vevő hibás teljesítési kötbért követelhet Eladótól.
Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem szállított termékek nettó értékének30Yo'a, riregfelelő
mértéktikötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a
A már érvényesített
késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
késedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell számitani a meghiúsulási kötbér összegébe.

Vevő a

szerződés teljesítését

akkor tekinti

meghiúsultnak, ha

- az qén\attevőként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltrínyolható ok nélktil megtagadja
_ a teljesítéskizárőIag az ajánlattevőként szerzódő fél érdekkörében felmerült okból
el
_ a késedelem vagy ahibás teljesítés eléri a 10 napot.
- Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha aElado az
eseti megrendelések teljesítése során fél éven belül háromszor késedelembe esik a
leszállítással.

lehetetlenül

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

A kötbér kifizetése nem érinti Vevő

4.7. A szerzódés egyik fel által kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem
mentesíti Szerződó Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.

A Vevő jogosult

és egyben köteles a szerz1dést felmondani _ ha sztikséges olyan határidővel,

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáről gondoskodni tudjon - ha
a) a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltéte1;

b) a Eladó

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

Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződés megsninése előtt
te lj e s ített szolgáItatás s zerző dé s szera p énzbe 1 i

"kuW^

e llenértékérej o go sult.

miár

A Kbt. 136.s

(2) bekezdése értelmében a ktilft'ldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez

arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Eladóra vonatkoző adatokat az orczágok köztitti
j ogsegély igénybevétele nélkiil.
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 szá|lítja le Vevő részére.

A

felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszá|litására folyamatos szállítás
keretében kerül sor a Vevő által feladott írásos megrendelés kézhezvételétől(e-mail, fax,
5.2.

posta) az alábbiak szerint

:

Eladó a teljes árumennyiségből a Vevő által havon tameghatározott értkat a szerződés
hatályba lépésétkövetően a Vevő által feladott írásos (e_mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétőlszámitott 7 napon belül szállítja le. Vevő az árut oly módon tartozik
lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerződés hatályrának
_

|ejártáig

s

or keriilhes sen.

Munkanapon 8:00 óra és 15:00 óra közott Eladó részérebeérkező Megrendelések
amapi, míg a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot
követő munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.
_ Eladó a vonatkoző részszállítmány Vevő tészéretörtént leszál|ítását követően
jogosult arészszállltmány ellenértékétVevő részéreleszámlánti havonta egyszer.
- Vevő eseti megrendeléseinek tartalmaznhlk kell a |eszállítani kívánt áruk
megnevezését, mennyiségét,valamint a száIlítás napjának kért időpontját, amely
időpontot Eladó ktiteles figyelembe venni és lehetőség szerint ezeÍ a napon teljesíteni a
szállltást.
- Vevő részéról a megrendelést a Gyógyszertár illetékes előadója végzi, az áNételi
feladatokat a Központi ra\<tár dolgozói végz| (hétfő-pénteken 8.00-l5.00 óráig).
_ Siirgős esetekben Eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus
megrendelés alapján - 12-24 óran beltil 1artozik teljesíteni. (Sürgős esetnek minősül,
amennyiben Vevőnél váratlan rendkíviili helyzet (pl: valamely Eladó termékhiránya áll
_

fenn).

-

Eladó előszál|ításrakizárőIag a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult.
Amennyiben a Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket hataridőre nem teljesíti, úgy
'köteles a Vevő által megjelolt azonos funkciójú, azonos paraméterÍÍterméket a Vevő részérea
termék egységarán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget Vevő
részéremegtéríti.

A termékek átvételéta Nukleáris Medicina képviselőjevégzi.
6.Csomagolás:
6.1. Eladó a leszáIlltandó terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltiintetve, a száIlÍtás
módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és
tárolásra vonatkozó címkékfelttintetésre kertilnek.

ku,v*

Eladó válla\ja, hogy a különleges kezelést igénylő gyógyszereket az előírásoknak megfelelő
módon (p1. hűtve) száIlfitja.

6.2. Yevő a Ieszá|lítani kért termék mennyiségét itgy 1artozk meghatfuozni, hogy a Eladó
álta| előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség
|eszállitására ninc s mód.

A

csomago lási egys é gen/Eladólev éIen az alábbi adatok szerepelnek

*
*
*
*

*
*

7.

:

Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
a doboz tartalma,
aszerződés szátna:
dobozszátm,

Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.
Szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

A termékek átvétele, tárolása

és felhasználása:

7.|. Atermékek átvétele Vevő kötelezetts ége. Az átvételekor Vevő kizfuőIag a csomagoláson
észlelhető sérülések és doboáiányok esetén jelent be a fuvarozőval szemben kárigényt.

7.2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átYételérea leszállításkor csak
dobozonként keriil sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a |eszáIIítást követő 10

munkanapon belül végzi eI.

7.3.A mennyiségi hiányokrrl és sériilésekről a Vevő jegyzőkörtyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sériilt tenrréket Eladó a

jegyzőkönyv kézhezvételétőlszámított 30 napon belül saját költségére tánszállitással tartozik
pótolni.
7.4. Téves áruszál|Itás, címzésesetén Vevő az eltérésta számLa vagy Eladó másolatara
távezeti és Eladó megbízottj ával' a\áIratva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos
észrevételesetén Vevő jelzésére Eladó az áru e|szá|litásáról 3 napon belül intézkedik.

7.5. AEladói gffitőcsomagoláson belüli mennyiségi hiárry, eltérés,sérülésmiatt Vevőnek az
áru átvételétí5lszámított 3 napon belül van lehetősége reklamácilval élni.
Az utólagosan megállapított mennyiségi hianyokról jegyzőktinyvet ketl felvenni.
A jegyzőkönyv felvételéhezEladót _ a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének
egyidejű megjelölésével - távkatilagvagy telefaxon meg kell hívni.
7.6. Az aru leszállítását követően észlelt minőségi kifogást a Vevő haladéktalanul koteles
írásban bejelenteni a Eladónak. A minőségi kifogás rendezésére vonatkoző szabáIyokat a
szerzódés 3 . sz. mellékIete tartalmazza.
A minőségi kifogás érvényesítésévelkapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága
esetén a Eladót, alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének
megfelelő körülmények ktlzott rakJár ozza.

A termék minőségi átvételére afe|hasmálás fiiggvényébenfolyamatosan keriil

sor.

8.Szavatosság:

8.1. Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra keriilő termékek esetében szavatolja a
leszállítástól számított 1 2 hónapos felhasználhatóságot.
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Eladó ajánlatában
rögzltett minőségi paramétereket' követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően
nem hasmálhatő, Eladó a Vevő által megktildött bejelentés alapján k<iteles az árut saját
költségére 30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében alejárati időtartam a csere
időpontj ától újra kezdődik.

Az

egyes árukra vonatkozó speciális felhasznáIási feltételeket _ melyek azonban a jelen
szerződésbet rcgzitetteknél hátranyosabbak nem lehetnek Vevő számÍtra, vagy amennyiben
hátrányosabbak, a je|en szeruődésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az áruk'hoz
m e lléke lt s zavato s s ági e l ő írás ok tartalmazhatj ák.

9.Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:
Eladó az Ajánlati Dokumentáciőban előírtak szerint saját költségére biáosítja Vevő részérea
jelen szerződés speoifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szÍikséges
hatósági engedélyeket.

Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországonkíviil felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.
1O.Hatályba lépés:

A

szerződés 2017 .június 6-án lép hatá|yba, és 24 bőnapig marad érvényben.
szerződésben foglalt kotelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fel
jogosult a szerződést a másik félhezintézettajánlott levélben azonnalihatá|lya| felmondani.

A

11. Egyéb feltételek:

l1.l. Jelen

szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek írásos formában módosíthatók
a Kbt. 141.$. figyelembevételével.

-

központosított
országos, regionális _
közbeszerzési eljárásba íd'irevonásra keriilhet , ezértVevő a következő bontó feltételt köti ki:
Vevő szerződéses kotelezettségétkizárőlaga Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.
_6:116.
törvény
$ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés ttrgyára votatkozőan a központosított közbeszeruési rendszerben
vagy összevont kozbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szetződés kerül
megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést

11.2. Tekintettel arra, hogy

kuwb

a beszerzés tárgya

megvalósítania. Felek rogzitk, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos kÖvetkezrrénye
nem származhat.
11.3.

A

felek rögzítik, hogy a Vevő szerzíidésteljesítése érdekébennem teszi lehetővé

gazdálko dó szew ezet (proj ekttárs

as

ág) létr ehozás át.

11.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajanlott levélben' telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskorál1be.

Jelen szerztídés l . sz., 2.sz. melléklete a szerződés alapját képez(5 kozbeszerzési eljárásban
Vevő által kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint a Eladő álta| benyújtott ajánlat a
szer ző dés elv álas zthatatlan

r é szét kép

ezik.

11.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alől, ha a nem teljesítésellenállhatatlan erók
következménye. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárőlag a háborű, ftldrengés,
|úzvész,robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.

Az

ellenállhatatlan erő által érintett ftl köteles a másik felet
bekövetkeztéről illetve megszÍíntéről 15 napon belül értesíteni.

l2.Bír őság, alkalmaza ndó

j og

a vis maior

helyzet

:

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlikbékés,
tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a
perértéktől fiiggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Jarásbíróság
kizar őlagos illetékes s é gét.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyar
anyagi jog, így ktilönösen a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az kányadők.
Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készült, melyből a Vevő

példrányra és az Eladó 1 példanyra jogosult.

A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláí4ák.
Szombathely,20lT

)h,"L
ffi,_

3

3. sz. melléklet

Kifogásolás fuvarozás esetén

A

Eladó saját eszkö zével végzett száIlitás során fetmerülő bármilyen szemrevételezéssel
megállapítható mennyiségi és minőségi hiányt átvételkor jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a
hirínyos s ág és rekl amác ió tár gy ának pontos me gj eltilésével.
A jegyzőkönyvet a Eladóeszkozvezetőjének _ megjegyzésének felttintetésével_ kell aláimi.
Idegen, bérelt fuvarozó által végzett száIIítás esetén Vevő a gyógyszer átvételekor köteles a
kiildeményt, valamint a mennyiséget és minőséget befolyásoló körülményeket ellenőrizni.
A gyógyszer átvételekor ellenőrimi kell:

-

_

-

közuti fuvarozásnál a fuvareszkoz és rakodólapok állapotát, a rakomány elhelyezésének
módját és állapotát,
konténerben történo száIlitás esetén a konténer és konténerzárak áIlapotát,
gyiijtőcsomagban történő szállításnál a csomagolási egységek darabszámát és ál|apotát,ha
sziikséges, a gyÍijtőcsomagok súlyát,
darabszám meghatározás szerinti mennyiségnéla darabszámot, a feladÓ álta| akalmazott
megjelöléseket, a csomagolás és cÍmke egységét,a termék megjelölését, kiszerelését,
hatáserősségét.

Ha a győgyszer átvételekor a fuvareszktizvagy a kiildemény nincs eredeti állapotban, illetőleg
a Vevő az áruban kárt, sértilést,hirínyt fedez fel, a fuvarozőval gyógyszer átvételekor
kárm e gá1 lap ítási j e gy zőkönyvet k e l l fe lvennie.
Ha a fuvaroző megblzott1a ajegyzőkönyvben foglaltakat nem ismeri el, akkor a szerződésben
rogzitett módon önkormányzati megbízott kikiildetését kel kérni. A jegyzőkönyv egyik
példányát a Vevő az átvételi elismervényhez csatolj a, vagy 3 napon belül Eladónak megkiildi.

A

jegyzőkönyv felvételéta Vevő köteles a Eladójegyre és fuvarlevélre feljegyezni.
Amennyiben a ktildeménynek a kiszolgáltatáskor fel nem ismerhető, de utólag felfedezett
olyan sérülése,vagy hiánya van' amely fuvarozás k<izben keletkezhetett, erről a
kiszolgáltatást követő 3 napon belül kell fuvarozótól kármegállapítási jegyzőkönyv felvételét
és szemle tartását kérni. A káreseti jegyzőktinyvhoz mellékelni sztikséges a fuvarlevél
másolatát, valamint a kiszolgáltatás előtti (után) jegyzőkönyvet, valamint Vevő erre
vonatkozó engedélyező levelét.
megállapított hiány vagy sértilésesetén Eladó Vevő felé intézkedik a pótlásról vagy
cseréről.

A

MÍnőségikifogásoka.

Vevő telephelyén megállapított minőségi hiba esetén a mennyiségi hiány megállapitására
vonatkozószabályokatkellmegfelelőenalkalmani
A minőségi hibáról készült jegyzőkönyvnek mindazokat az adatokat tartalmamia kell, atnit a
mennyiségi hiany jegyzőkönyve tartalmaz, azzal az eltéréssel, hogy itt pontosan fel kell
ttintetni:

J*nW{^

-

számát, gyártási számot,
aminőségi hiba pontos ismertetését,
a felmertilt kár mértékét,
nyilatk ozatot arra vonatk ozoan, hogy milyen igényeket kíván érvényesíteni,
az áru érkezésénekidőpontját,
a kifogásolt mennyiséget és a csomagolási állapotát (originál).
Amennyiben a felek a minőségeltérésvonatkozásában nem tudnak megegyezr'i, ugy az
jegyzőkönyv egyidejű
illetékes minőségellenórző szerv (OGYD véleményét
megkiildésével - kellkikérni, amely ez esetben azirétnyadő.
Eladóval szemben a leszállított termékre előírt
minőségi kifogásokat
Vevő
felhaszrálhatósági időtartam alatt érvényesítheti,ez azonban csak az oigináI kiszerelésre
a laboratóriumivizsgá|at

- a

a

a

vonatkozik.

Kábítószer hiányaesetén a jegyzőkönyv felvételén tulmenően
szerint kell

eljámi

a hatályos rendeletben

/

foglaltak

l

r

^\
t+
tu)k

Wi,P#,R

JWvÍ^

o
o
o
-l'..

ffi

t
o
NO
^o
!do

.- €

.9?

=
^€
E*ö
öj:iN
E'=

inE) O
:e=

d

7^.9
a
o ! ,.
boÍo E
o-= Ú

'fr*É
N'F .!

€Eg

Ei
n :o'ó
!Ea
.6 E.E
E

9P X
d

o-íi

€

€.3€

É_^b
a'Y
>
ao
É

. B.h

.^

c
o

Ü

:E'

!]9Ó

i;bE
fi
tr;Éo.0,
.-n)OeO

j<

N.AOLL

!':bo
ll !a

)í

É H9
E
s 99
ts8
\o
a--

o
c.l
o

6
.o

a

\o
Öl

E
;!'.1

É€
E' i
tr>tr"J
.itl.ivi<o
ooÉ

E
u*É
>\'ii *

g={"
uLvid'

E96
E-!'-

6
!

!

:lo

E

dr

F{

c

E.

o.

*

9q

ií fitrN

ÉÉ
-

6 o
I ts

$É#'H
*
o3=FEho

!E€.E
i g5 P

E

<
i

!.

:o
]g.

E

F*

r .--\

'-,-i'

L

-.--d|?

--.*1s-(

)

