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Képviseli: Dr. Jánoki Győző
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mint Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő' tárgyban a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény

(a továbbiakban: Kbt.)

81.$. alapjan nyílt közbeszerzésí eljárást folytatott le.

Yevő azeljárást megindító felhívásban meg|elölt hataridőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. zo.$ (z) befezdés a) pontja a\apján a legalacsonyabb ár alap1én aján|atot benyujtó
ajanlattevővel köti meg a jelen keretszerződést.
A je1en szerződés elválaszthatat\an ftszét képezik az alábbí dokumentumok:
ajánlxifelhívás _ kiegészítő tájékoúatás(ok) _ aján\attételi dokumentáció - ajénlat
Ie1en szeruődés teljesítése,értelmezésekapcsán a Felek az ohnényok alábbi sorrendjét

határozzákmeg:
a) u {örb""r"tzési eljarás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tqékoztatás
során feltett kérdésekés azol<ra adott aj anlatk érőí v á|aszok (amennyiben releváns)
b) a kozbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hianypótlások (amennyiben releváns)
j
c) elen keretszerződés (továbbiakban: szerződés)
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik,
jelen szerződést'
továbbáLijelentik, hógi fenti előzmények ismeretében kötik meg a
"

I.l

Szerződés tárgva:

I.I.AzAjánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szeruődés I. számű mellékletében
megnevezett ,,Adásvételi keretszórződés Izotópok, kontrasztanyagok beszerzése
beszetzése"
száil|ítátsá|ra két éves időtartamra, II.12.3.5.6.7.9. rész(ek) ,,Izotópok
(továbbiakban: termékek) beszerzése.

hh,bl,

A Eladó

által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 7. számu melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőkneWparamétereknek, melyeket a
Eladó a pály ézatában megaj ánlott.
I.2. A Eladó vállalja, hogy a termékeket a beadott pályazatábanrogzített szakmai és minőségi
követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szá||ítja.

A

szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
sé gl eteinek fii g gvényében 20 szézalél<kal l efe l é e ltérhet.

sziik

2.t

2.I. A Vevő által a szerződés ellenértékekénta Eladónak ftzetendő összeg nettó 5.370.2OO,Ft/év + 5Yo Áfa, azaz bruttő 5.638.710,- Ftlév, mely Vevő központi telephelyére (97OO
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállitva, tartalmazza a termékek ellenértékét'A tételes
árlistát a jelen szetződés I. számu melléklete tartalmazza. Az át magában foglalja a termék

b eszet zé sét, száIlítását.

A Eladó által megadott árak a szerződéshatálya alatt kötöttnek tekintendők.

A

szerzódéses ár tartalmazza

az l. pontban

forgal omba hozataláv al kapcso l atban felmerült

meghatátozott termék árát
ö ssze s költséggel e gyütt.

a behozatalával,

2.2.A jelen szerződés alapján leszáIlításta kerülő áruk ellenértékéta szerződés L sz.
melléklete tartalmazza. Az árak a Vevő székhelyére(Szombathely) leszállítva DDP, és
fuvareszközről a Vevő által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelően az
árak a Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét
hrtalmazzák, így ezeken túlmenően a Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől

további díj - vagy költségtérítésigénylésére.

'A fenti arak a jelen szerződés hatáIya alatt kötöttnek tekintendők' azok módo sítására - az
alábbi kivételekkel -kizárőIag a felek írásos megállapodása alapjánkerülhet sor.

2.3

2.4.Eladő az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről szóló 2005. évi XCV. Törvény 26. $
(a) és (5) bekezdése szerint Közlönyben vagy az oEP honlapján kozzétett, illetve nem
tiímogatott gyógyszerek esetében aMagyar GyógyszerészKamaru általközzétett árváltozások
esetén, amennyiben az ár emelkedik, legfeljebb a váItozás mértékénekarányában
módosíthatj a árait, amennyiben az át csökken, legalább a változás mértékénekaz atányában
köteles iírait módosítani. Az áwáltozásta a Kbt. 141. $ (4) bekezdése a) pontja szerint van
mód:

2.5.A fentiek szerinti aremelés tényéta Eladónak legkésőbb a jogszabály szerint közzétett
megjelenést követő 15 napon belül kell írásban bejelentenie a Vevőnek, megjelölve az érintett
árukat' az ajánlatában megjelölt árkedvezményt is magában foglaló új egységárakat és a
kozzététel forrását. Amennyiben az áremelésről szóló információ megküldését Eladó
elmulasája, az átremelés nem érvényesíthető.
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tl
-"

a
2.6.Az áru kiszerelésében bekövetkezett vá|tozás miatti áremelés kizétrő|ag az
bekezdésben meghatarozott feltételrendszer keretei között

e|őző

érvényesíthető.

2'7.A Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szeruődéshatáIya a|attközvetlenül vagy
közvetve áItala meghirdetett valamennyi akciós áron t<jrténő értékesítésfeltételeit az adott
időszakban a Vevő tészétetörténő szállításolaa is kiterjeszti. Ennek megfelelően e szállítások
tekintetében a jelen szerződésben rögzített arak, külön megállapodás nélkül a Eladó által
meghirdetett akciós araknak megfelelően módosulnak. Az akció időtartamáról és az ennek
során érvényesárakról Eladó legkésőbb lehetőleg az akcíő megindítását megelőző 30 nappal
érte síteni tartozik Vevőt.
2'8. Eladó a fentiek szerinti módon és formában kcjteles a szerződés hatálya alatt a jelen
szerződés targyát képező árukra vonatkozó, az annak gyártőja áItaI meghirdetett
kedvezményeket a Vevő tészétebiztosítani' azzal a feltétellel, hogy ezeknek a
kedvezményeknek azigénybevételérea meghirdetett akció feltételei szerint a Eladó jogosult.
A jelen szerződés a|apján létrejövő eseti lehívások ellenértékea felek áItaI az áruk átvételekor
a fuvarlevélerr/Eladólevélen árucikkenként felttintetett mennyiség alapjan a későbbiekben
meghatéttozottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3.l pontjában
foglaltaknak me gfelelően kerül kifi zetésre.
3.Fizetési feltételek:

Vevő a jelen szeruódés alapján létrejövő megrendelések ellenértékéta teljesítés igazolását
kovetően, havonta kiállított számla alapján, a szám|a kézhezvételétőIszámított 30 napon
belül, az EIadő oTP Nyrt' Banknál vezetett 11705008-2043896 számí bankszámlájára
3.1 .

átutalással telj esíti.

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

3.2.

A

szeruődő felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XC[. törvény 36/A.

$ figyelembe vételéveljárnak

el akifizetések esetén.

A ftzetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Yevő számláját
kerülő összeggel megterheli.
kifizetésre
a
A Vevő afizetési hataridő |ejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
Polgari Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem
teljes időtartamáta.
3.3.

3.4.

A Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a

szerződés teljesítésévelösszefliggésben olyan

költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek azEIadő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szeruődés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a I43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktal anul érte síti.

'{Áb,Ül,

A külfrldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkoző
meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
; magyar adóhatóság

beszerezhet
nélkül.
4.

az Elad'őra

vonatko

ző

ad,atokat

u, őrragik

közötti

közvetlenül
jogsegély igénybevétele

A SZERzonÉ,s MEGSZÚNÉsÉNnxFELTÉTELEI

4'1'Szerződő Felek megállapodnak abban,
hogy a jelen szerződést a felek a másik fel
súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,

-őÁuírhatáll:ryalr"r-o.rJr'ffi

4.2.A Eladó Észérőlsúlyos szerződésszegésnek
minősül:
amennyiben a késedelmi kcitbér mértékemeghaladja
a 10. napot.
amennyiben magatartásával a Vevőnek vagy-oni,
iíetve nem Vagyoni
kárt okoz,
' *DJ v'rr r\anl
- amennyiben a titoktartási kötelezettseget ;ágseíi,
- amennyiben a szerződést, vagy abbót ajoao bármely jogát,
illetve kötelezettségét
harmadik személy tészétea ve"o előzetes noia1a^|asa
nélkril átruházza.

-

4'3'Y ev ő r észétőI súlyos szerződésszegésnek
minősül :
amennyiben a számla megfizetésgnll lo n1Pot
meghaladó fizetési késedelembe esik és
fizetési kcitelezettségét az erre történő írásbeli
retJzortasuan megjelölt hataridőig 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 érinteú
felet a szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítése alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást
követő hónapon át tart' Ebben az esetben
bármelyik ret jos1.sr{t
szerződést egyoldál uan, azonrlali hatállyat,
u -árik félhez intézett,
.a
aj ánlott levélben elküldc'tt írásos
értesitésselfelmondani.

4'5'A szerzódés egyik fél által kezdeményezeÍt bármrlyen
okból történő felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás áltai kcilcscinosen
elismert vállalásokieljesítésétől
ezek ellenértékénekkie gyenlítésétől.

és

Vevő jogosult a szerződ,éstől elállni, ha Eladó olyan
okból, amelyért felelős oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér:
a késédelemvagy a hibás teljesítéseléri a 10
napot.
'

4'6' Eladő a jelen sz.erződésben rogzített kötelezettségek
be nem tartása esetén az alábbi

mértékűkötbérfizeté si kcitelezettséggel tartozikVevőnei:

A késedelmesen száI|ított termékek teljes nettó ellenértékének,a
teljesítésből eredő késedelem napjaira számitott,
naponkartt Yo a kötbétalapravetítetten, de
összesen legfeljebb a késedelmesen szállítot't
termék maximum 10 nap késedelemig
érvényesíti'Azt követően' a Vevő jogosult a szerződéstől
elállni vagy aztfelmondan i az adott
részteljesítésesetében, valamint érvényesítheti
a meghiúsulási kötbért a Vevő.
Késedelmi kötbér:

Hibás teljesítésikc;tbér:
Vevő hibás teljesítésesetére a hiba felmenilésétől a
hiba kiküszöböléséig terjedő
időtartamra a h a hibás teljesítésselérintett
termékek nettó ell enértékének I %o - aJ naptári nap
mértékűhibás teljesítésikötbér váLlatását írja
elő a Ptk. 6:187.$ (2) bekezdésével

A

,r'1
(s

)

A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 10 nap hibás teljesítésig
érvényesítiA 10 napot meghaladó hibás teljesítéseJetén - a
hibás te|esitesbol eredő és a
hibás teljesítésselokozott károk megtérítésérevonatkoző vevői
igényelet nem érintve - aZ
vevő fenntartj a a szeruődés felmondásának jogát, mivel a
l0 napot i'.it auao hibás teljesítést
a Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
összhangban.

Hibás teljesítésnek minősül különösen: Amennyibe n az Elad'ő által
szolgáltatott termék
rendeltetésszeriihasználatra nem alkalmas' vagy nem felel
meg aZ a;anútero ajánlatában
foglalt paramétereknek. Különösen, ha az átíáott termék n.á
f.l.l" meg a szerződésben
foglaltaknak, és/vagy az Elad'ő a Vevő által közölt hibát nem
szünteti meg teljes körűen és
megfelelően a szer'ződésben rögzített határidőn, illetve az átad'ás-átvételi
iugy u Felek által
tögzített határidőn belül, úgy Vevő hibás teljesítési kötbért
követelhet Eladótól.
Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem szál!ított termékek nettó
értékének3O%o-a, megfelelő
mértékiikötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér ervJnyesitése
kizárja a
késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér
érvényesítését.
A
mar érvényesített
késedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell"gyla.3.i
siamitaniu -.ghiú.ulási kötbér összegébe.

Vevő a szerződés teljesítésétakkor tekinti
ha
"nélkül
- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltányolható meghiúsultnak,
ok
me'gtagad.a
- a teljesítéskizarőlag az ajánlattevőként ,i"rraaa fél érdekkörében felmenilt okból
lehetetlenül

- a]<ésedelem vagy a hibás teljesítéseléri a 10

napot.

^l
Ul

- Vevő jogosult a szerzódést azonnali hatállyal ielmondani
abban az esetben, ba aEladő 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 megtérítésétköveielje' Hibás
telje-sítésesetén Vevő csak a

termék kicserélésétfogadja el.

4'7' A szetződés egyik fel által kezdeményezett bérmilyen okból torténő
felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert
vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.

A Vevő jogosult

és egyben köteles a szerződ,ést felmondani _ ha szükséges olyan
határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett felad,ataellátásaról
gorrio.toani tudjon _ ha
' a) a Eladóban kcizvótetten
vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szeméIy vagy személyes jo[a szerint
;oitepe, szetvezet,
amely tekintetében fennáll a 62.$ (1) be[ezdés k) pont kb) alpontjáuán
.rr"gr, atározott
feltétel;
b) a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 Yo-otmeghaladó tulajdoni részesedést
sZercZ
valamely olya1 jogi személy vaql személyes jóga szerint
logképes szewezetben,
amely tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés kj pont kb;
alp"oritjában megh atározott
feltétel.

Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződ,és megszűnése
előtt már
teljesített szolgáltatás szerződés szerii pénzbeli ellenértékérejogosult.

í
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A Kbt' 136.$

adóilletőségű Eladó koteles a szetzódéshez
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenü| beszerezhet a Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
(2) bekezdése értelmében a külföldi

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.

A

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

posta) az alábbiak szerint:

Vevő által havontameghatározott árukat a szerződés
hatályba lépésétkövetően a Vevő által feladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétól számított 7 napon belül száIlítja le. Yevő az árut oly módon tartozik
lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség IeszáIlítására a szetződés hatályrínak
- Eladó a teljes árumennyiségből a

|ej

ártáig sor kerülhes sen.

Munkanapon 8:00 óra és 15:00 őra között Eladó részérebeérkező Megrendelések
aznapi, 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 részéretörtént leszá|Iítását követően
j o go sult a r észszálIítmrínye l l enértékétV evő r é széte le számlázni havo nta e gy SZer.
- Vevő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk
megnevezését, mennyiségét,valamint a szállítás napjának kért időpontját, amely
időpontot Eladó köteles figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a
szá|lítást.
- Vevő részéről a megrendelést a Gyógyszertar illetékes előadója végzi, az átvételi
feladatokat a Központi raktér dolgozói végzi. (hétfő-pénteken 8.00-15.00 óráig).
- Sürgős esetekben Eladó a megrendeléseket - leadott fax Vagy elektronikus
megrendelés alapjrín - 12-24 órán belül tartozik teljesíteni. (Sürgős esetnek minősül'
amennyiben Vevőnél vátatlan rendkívüli helyzet (p1: valamely Eladó termékhiánya áll'
fenn).
- Eladó elószállításrakizfuőlag a Vevő írásos hozzqarulása esetén jogosult.
Amennyiben a Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket hataridőre nem teljesíti, úgy
köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paraméteníterméket a Vevő tészérea
termék egységarán biztosítani, vagy aZ ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget Vevő
tészéremegtéríti.
-

A termékek átvételéta Nukleáris Medicina képviselő jevégzi.
6.Csomagolás:
6.1. Eladó a leszállítandó terméket a lejfuat időpontját jől láthatőan feltüntetve, a szállítás
módjanak megfelelő csomagolásban szállítja le' A dobozokon a megfelelő kezelésre és
tárolásra vonatkozó címkékfeltüntetésre kerülnek.

I
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Eladó

vá1|alja,

hogy a különleges kezelést igénylő győgyszereket az előírásoknak megfelelő

módon (pl. hűtve) száIlítja.

6.2. Yevő a leszál|ítani kért termék mennyiségétúgy lartozik meghatározni, hogy a Eladó
áIta| előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség
Ieszállitásáta ninc s mód'

A csomagolási egységerr/Eladólevélen az a|ábbi adatok szerepelnek:
* Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
* adoboz tartalma,

't
*
x
*

7.

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

A termékek átvétele, tárolása

és felhasznűiásaz

kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárőLag a csomagoláson
észlelhető sérü|ések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozőva| szemben kárigény't.

1'I. Atermékek átvétele Vevő

1'2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor csak
dobozonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a LeszáIlítást követő 10
munkanapon belül végzi eI.

7.3.A mennyiségi hianyokról és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
a
ha1adéktalanul továbbít Eladó tészére.A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó

jegyzőkönyv kézhezvételétőI számitott 30 napon belül saját költségére uténszállítássaltartozik
pótolni.

7.4. Téves áruszáI\ítás, címzésesetén Yevő az eltérésta számla vagy Eladó másolatára
táyezetíés Eladó megbízottj ával aIáíratva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos
észrevéte1 esetén vevo jelzéséreEladó az áru e\szállitásáról 3 napon belül intézkedik.
az
7 '5. AEladói gffitőcsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés,sérülésmiatt Vevőnek
áru átvételétől izámított 3 napon belül van lehetősége reklamációval élni'
Az utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról jegyzokönyvet kell felvenni-

A jegyzőkönyv felvéte\éhezEladőt - a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének
.gyiáój,i megjelolésével- távirati|agvagy telefaxon meg kell hívni.
7 '6. Az áru leszállítását követően észlelt minőségi kifogást a Vevő haladéktalanul köteles
írásban bejelenteni a Eladónak. A minőségi kifogás rendezésére vonatkoző szabályokat a
szerződés 2. sz. melléklete tartal mazza.
A minőségi kifogás érvényesítésévelkapcsolatos költségek, a kifogás mega|apozottsága
esetén a Eladót, alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.

A

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

A termék minőségi átvétel&e afelhasználás fiiggvényében folyamatosan kerül sor.
8.Szavatosság:

8.1. Eladó a jelen szeruődés alapján leszállításra kerülő termékek esetében szavato|ja a
száIlítástő| számított 1 2

Ie

hó nap o s fe lhas

ználható

s

ágot.

8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Eladó aján|atában
rögzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően
nem hasznáIhatő, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját
k<iltségére30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere
időpontj ától újra kezdődik.
egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, vagy ameÍrnyiben
hátriínyosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árul<hoz
mel l ékelt szavato s s á gi el ő írás ok hrtalmazhatj rík'

Az

9.Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:
Eladó az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részétea
jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges
hatósági engedélyeket.
Import szállitás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországonkívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

10.Hatályba lépés:

A

A

szerződés 2017 .06.I5.-én lép hatáIyba, és 24 hőnapig marad érvényben.

szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél
jogosult a szerződést a másik félhez íntézettajánlott levélben azowtalí hatállyal felmondani.
11.

Egyéb feltételek:

Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek írásos formában módosíthatók
a Kbt. 141.s. figyelembevételével.
1

1.1 .

beszerués tárgya központosított - országos, regionális kozbeszeruési eljarásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki:
Yevő szeruődéses kötelezettségét kizaÍőlag a Polgári Törvénykönywről szőlő 2013. évi V.
törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben
vagy összevont közbeszerzési eljarás keretében keretmegállapodás vagy szeruődés kerül
megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
1

1.2. Tekintettel arra, hogy

JMVL

a

é

következménye
megvalóSítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos
nem származhat.

1]'3.

A

felek rögzítik, hogy a Vevő szerződés teljesítése érdekébennem teszi lehetővé

gazdálkodó szew ezet (proj ekttársaság) |étrehozását'

értesítésnekírott
11.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött
hatáIya a cimzett általi
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell torténnie' Ezen értesítések
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskorál1be'
eljárásban Vevő
Je|en szerződés 1. sz., melléklete, a szerződés alapját képező közbeszerzési
plado által ben1'rljtott ajánlat a szerződés
által kibocsátott Ajáníáti Dokumentácíő, va|amint i
elválasáhat atlan r észétkép ezik.

nem vagy
szerzodő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik
ellenállhatatlan erők
részleges teljesítésévelkapcsolatos felólőss ég aIo|, ha a nem teljesítés
háboru, földrengés,
a
IlyenneÉtekintendők főképp, de nem kizárőlag
11.5.

A

ktivetfezménye.

tuzv ész, ro bb anás, által áno s any ag- é s üzemany aghiány'

Az

ellenállhatatlan erő attai erintett

fél köteles a másik felet a vis maior

helyzet

bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

12.Bíróság, alkalmazandó jog:

megkísérlik békés,
szerzódő felek megállapodnak abban' hogy esetleges vitáikat
jön
létre, úgy kikötik a
nem
tárgyalásos úton rende'ii. a-"n''yiben ennek sórán egyezség
Járásbíróság
per"ertenot fuggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
kizárólagos illetékessé gét'

A

tekintetében a magyar
A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabáIyozott kérdések
azírányadők'
unvueíjog, így ki.ilönösen a Pik. szerződésekre vonatkozó rendelkezései

készült, melyből a Vevő
Ieien szerződés 4 azonos érvényúmagyar nyelvű példányban
példányra és az EIadó 1 példanyra jogosult'
jőváhagyólag aláírják'
A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkalmegegyezőt
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2. sz. melléklet

Kifogásolás fuvarozás esetén

A

E|adó saját eszközével végzett száIlítás során felmerülő bármilyen szemrevételezéssel
megállapítható mennyiségi és minőségi hiányt átvételkor jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a
hiányo s ság é s rekl amá ciő tár gy ának ponto s me gj el ölésével.
A jegyzők-önyvet a Eladóeszközvezetőjének - megjegyzésének feltüntetésével - kell aláímí.
Idégón, bérelt fuvaroző á|tal végzett száI\ítás esetén Vevő a gyógyszer átvételekor köteles a
küláemény, valamint a mennyiséget és minőséget befolyásoló körülményeket ellenőrizni'

A gyógyszer átvételekor ellenőrizni kell:

-

_

-

közúti fuvarozásnál a fuvareszkoz és rakodólapok állapotát, a rakomány elhelyezésének
módját és állapotát,
konténerbentörténő száIlítás esetén akonténer és konténerzáraká|lapotát,
gyűjtőcsomagban történő szál,litásnáI a csomagolási egységek darabszámát és állapotát,ha
szükséges, a gyűjtőcsomagok súlyát,
darabsiám meghatarozás szerirÍri mennyiségnéla darabszámot, a feladó által alkalmazott
megjelöléseket, a csomagolás és címke egységét,a termék megjelölését, kiszerelését,
hatáserősségét.

Ha a gyógy szer átvételekor a fuvareszkö z vagy a ktildemény nincs eredeti állapotban, illetőleg
a Vev-ő * éorbun kárt, sérülést, hiany fedez fel, a fuvarozóval gyógyszer átvételekor
kárme g ál1 ap ítási j e gy zőkönyvet kell fe lvenni e.
Ha a fuvaroző megbízottja a jegyzőkön1wben foglaltakat nem ismeri el, akkor a szeruődésben
rogzitett módon önkormányzati megbízott kikiildetésétkel kémi. A jegyzőkönyv egyik
petaanyat a Vevő az átvételi elismervényhez csatolj a, vagy 3 napon belül Eladónak megküldi.

jegyzőkönyv felvételéta Vevő köteles a Eladójegyre és fuvarlevélre feljegyezni.
Amennyiben a küldeménynek a kiszolgáltatáskor fel nem ismerhető, de utólag felfedezett
vagy hiánya van' amely fuvarozás közben keletkezhetett, erről a
olyan
'érulé'.,
kiszolgáltatást követő 3 napon belül kell fuvarozótól kármegállapítási jegyzőkönyv felvételét
és szemle tartását kérni. A káreseti jegyzőkönyvhöz mellékelni szükséges a fuvarlevél
másolatát, valamint a kiszolgáltatás előtti (utáni) jegyzőkönyvet, valamint Vevő erTe

A

vonatkozó engedéIy ező levelét.
A megállapított hiany vagy sérülésesetén Eladó Vevő felé intézkedik a pótlásról vagy
cserérő1'

Minőségi kifogások

Vevő telephelyén megállapított minőségi hiba esetén a mennyiségi hiány megá||apítására

ő en a|kalmazni.
jegyzőkönyvnek
mindazokat az adatokat tarta\maznia kell, amit a
A minőségi hibáról készült
mennyiségi hiány jegyzőkönyve tartalmaz, azzal az eltéréssel,hogy itt pontosan fel kell

vonatko zó szab ályokat ke

tüntetni:

-

11

me gfel el

alaboratóriumi vizsgálat szítmá! gyártásí számot,

minőségi hiba pontos ismertetését,
felmerült kár mértékét,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen igényeket kíván érvényesíteni,
az áru érkezésénekidőpontját,
a kifogásolt mennyiséget és a csomagolási állapotát (originál).
Amennyiben a felek a minőségeltérésvonatkozásában nem tudnak megegyezni, ugy az
egyidejű
illetékes minőségellenőtző szerv (OGYD véleményét- a jegyzőkönyv
megküldésével - kellkikérni, amely ez esetben azirányadő.
Vevő a minőségi kifogásokat a Eladóval szemben a leszállított termékre előírt
felhasználhatósági időtartam alatt éwényesítheti'ez azonban csak az originál kiszerelésre
vonatkozik.
a
a

Kábítószer bíánya esetén a jegyzókönyv felvételén túlmenően ahatáIyos rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni
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