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Adásvételikeretszerződéstervezet

Mely létrejött egyfelől a Markusovszky Egyetemi oktatőkőrhő,z
Székhely: 9700 Szombatlrely, Markusovszky L.u. 5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatő
KSH szám: 1 581 3860-8610-3 12'18
Adószám: 1 58 13860-2-1 8
l}ankszámlaszám : Magyar Államkincs tát, ! OO4] 004-003 3 3 1 66-00000000
mint Vevő
másrészrő1

Neve: Irodamix llungary Kft.
Székhely: 8900 Za|aegerszeg' Holló utca 7.

Képviseli: Szalai Csaba Géza

C ég1egyzékszám : 20 -09 -0 67 7 32
Adó szám : 139 41859 -2-20
Bankszámlaszám : 1 1 74 9008- 20187 259 -0000000 0
mint Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PI{EAMBULUM
Vevő,,Adásvételi keretszerződés Endoszkópos anyagok beszerzésére, konszignációs
raktár kihelyezéssel'' tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015' évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 113. $_a alapjánnyílt közbeszetzési eljárást folytatott le.

Yevő azeljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. 16. s Q) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ar alapján ajánlatot benyújtó
Eladóval köti meg a jelen szerződést, a közbeszetzés25.'26.,2]. és 28. részet tekintetében.
A jelen szerződés elválaszthatatlanrészét képezik az alábbl dokumentumok:
a1ánlati felhívás kiegészítőtájékoztatás(ok) ajánlattételi Kozbeszerzési
dokumentum - ajánlat
.Ielen szerződés teljesítése, értelmezésekapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét

határozzákmeg
a) a közbeszerzési e|járás ajánlattételi Közbeszerzési dokumentuma és a kiegészítő
tájékoztatás során feltett kérdésekés azokra adott Vevoi válaszok (amennyiben
releváns)

b) a közbes'zerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a
c)

benyújtott

hiánypót1ások (amennyiben releváns)
jelen szerzódés

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik,
továbbá kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kotik meg a jelen szerződést.
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1.Szerződés tárgya:

1.1.A Kozbeszerzési dokumentumban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számu
mellékletébenmegnevezett termékek száIlitása (továbbiakban: termékek), konszignációs
kihelyezéssel.

áLtal száIlitandő áruknak meg kell felelnie a L számű melléklet szerinti
speciÍikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyeket az
Eladó a pályázatában megaj ánlott.

A Eladó

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

A

szerződés 1. számir mellékletében rneghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szüks é g l ete inek fü g gvényéb en 20 százalékkal lefe l é eltérhet.

2. Szerződéses érték:

A Vevő

által a szerződés ellenér1ékekénta Eladónak fizetendő összeg nettó 929 760
27% Áfa. azaz btuttő 1' l80]95,2 Ftlév, mely Vevo központi telephelyére (97OO
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállitva, tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
árlistát a jelen szerződés 2. számű melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja a termék
2.2.

F-t/év -l

be

szerzé s ét . szállítását.

A Eladó által megadott árak a szerződéshatáIya alatt kötöttnek tekintendők.
szeruódéses ár tartaImazza az l' pontban meghatározott termék árát
forgalomba hozataláv al kapcso latban felmerült ö ssze s költsé g gel e gyütt.

A

a behozataláva|

3. F-izetési feltételek:

'

3.1. Vevő a jelen szeruődés a|ap1án létrejövo eseti szállítási szerződések ellenértékéta
teljesítésigazolását követően, alakilag és tartalmilag szabályszerúen kiállított számla alapján
az Eladó oTP Banknál vezetett 1'1749..Q.Q"8.:?9L8]2_59 'Q00808QQ számu barkszámlájáta
átutalással teljesíti a közbeszerzésekről szolő 2015. évi CXLil. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) a számlakézhezvéte\étől számított 30 napos ftzetési határidővel.
Számla melléklete a szállítólevél.
Vevó előleget nem fizet. Eladó részszám7éÍ.nem nyújthat be.
adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII' törvény 36lA.
kifizetések
esetén.
$. figyelembe vételéveljárnak el a

3.2.

A szerződő felek kijelentik, hogy az

3.3.

A fizetés abban az ldőpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Yevő számláját

a kifizetésre

kerülő összeggel megterheli.

A Vevő a fizetési határidő lejártát kovetoen késedelemmel megfizetett vételár után
Polgári Törvénykönyvben

a hatályos

meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem

teljes időtartamáta.
t
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A Eladó nem fizethet, illetve számolhat e| aszerzódés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, ame1yek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében mertilnek fel, és amelyek aZ Eladó adóköteles
3.4.

jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
ill"trr"' a szeruődés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo
Vevőt
szám6ra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
haladéktalanul ér1esíti.

ktilfölcti adóilletőségű Eladó köteles a szerzódéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy aZ ille1ősége szerinti adóhatóságtól a magya: adóhatóság közvetlenül
jogsegély
beszerezhet a nyertes Eladóra vonatkozó adatokat aZ országok közötti

A

igénybevétele nélkül.

4.

A szerződés megszűnésének feltételei

jelen szerződést a felek a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnall' hatállyal felmondhatják.

4.l.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy

a

Az Eladó rész&ő|súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

*
-

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítési kotbér mértékemeghaladja a20. napoÍ.
amennyiben magatar1ásával 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 Vevo előzetes hozzé|árulása nélkül átruházza,
esik a
a,Z eseti megrenáelések teljesítése során fél éven belül háromszor késedelembe
leszállítással.

Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minőstil:
- amennyiben a szám|a megfizetésénél90 napot meghalacló fizetési késedelembe esik és
Íizetésikötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelolt lratáridőig nem

-

teljesíti,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,

4.2.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maiorj mentesíttk az érintett felet a szerződésbol eredő kötelezettsége
teljesítése alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart. Ebben az esetben
báimelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett,
ajánlott levélben elküldött írásos értesítésselfelmondani.

A

szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek el1enértékénekkiegyenlítésétől.

szerződéstől elállni. ha Eladó neki felróható okból oly mér1ékű
késedeiembe esik. hogy a fizetendő kötbér: a késedelem Yagy a hibás teljesítéseléri a 20

4.3.Vevo jogosult
napot.
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4'4.Eladó a jelen szerződésb en rögzített kötelezettségek be nem ártása esetén az a\ábbi
mértékűkötbérfi zetési kötelezettség gel ártoz|k Vevőnek
:

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított megrendelés nettó
oÁ a kotbóralapra
el1enértéke, mértékea késedelem minden naptárl' napja után napi 7

vetítetten,

de összesen legfeljebb a

késedelmesen száLlított megrendelésre

vonatkozóanmaximum 20 nap késedelemig érvényesíti.Azt követően Vevő jogosult a
szerződ'éstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kotbért a Vevő.

Hibás teljesítési kötbér:
Vevő hibás teljesítésesetére a hiba felmerülésétől a hiba kikÍiszöböléséig terjedő idotartamra
a hibás teljesítésselérintett megrendelés nettó ellenértékénekl%o-a hibás teljesítésikötbér
vállalását ír1a elő. A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 20 nap hibás
teljesítésigérvényesíti. A 20 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás teljésítésből
eredő és a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésérevonatkoző Yevói igényeket nem
érintve - azYevó fenntartja a szerzódés felmondásának jogát' mivel a 20 napot meghaladó
hibás teljesítésta Vevo súlyos szerzódésszegésnek tekinti'
Meghiúsu1ási kotbér: Eladó a le nem száI\ított megrendelés nettó ér1ékének30oÁ-a, megfelelő

kizár1a a
meitetti kötbé1 megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbéI érvényesítése
érvényesített
A
már
késedelmi Vagy a hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
késedelmi uugy t'iba' teljesítésikötbért be kell számítani a meghiúsrrlási kötbér összegébe.

A kötbér kifizetése nem érinti Vevő azonjogát,hogy a szerződésszegéssel okozott és a kotbér
követelje.
összegével nem fedezett kárának megtérítését

4.5.A Vevo jogosr-rlt és egyben köteles a szetződést felmondani, ha a
- a Eladóban közvetetten vagy közvetlenü],25 'Á-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez
va1amely o1yan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet, amely
tekintetében fenná|l a Kbt' 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghaÍározotÍ

_

feltétel;

oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez
a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenná|l a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatéxozott

feltétel.
Tekintettel arra. hogy a beszerzés térgyaközpontosított - országos, regionális kozbeszerzési eljárásba is bevonásra kertilhet, ezéft Vevő a következő bontó feltételt köti
ki:
Yevő szerződéses kötelezetts égetkizárőlag a Polgári Törvénykönyvről sző\ő 2013. évi V.
törvény 6:1 16. $ (2) bekezdése szerinti, arravonatkozó bontó feltétellel vállal,
hogyamennyiben abeszerzés tárgyfuavonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben Vagy összevont közbeszerzési elj árás keretében keretmegállapodás vagy
szerződés kerirl megkötésre' a központosított vagy összevont kőzbeszerzés rendszerében
ke1l a beszerzéstmegvalósítania. Felek rögzitlk, hogy ebbol Vevőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.

4.6. AVevő

a

Kbt. l43.

s_ ban

foglaltak esetén jogosu\ta szerződés megszüntetésére.

Szállítási feltétetek és határidők:

5.

Markusovszky [''

(9700 Szombathely,
5.1. Eladó a ter.mékeket a Vevő központi telephelyére
paritás szerint szá].Iit|a le Vevő részére'
u. 5') költségmentesen INCoTERMS 2000 DDP

5.2.

A

raktárat létesíta Vevo
felek megállapodnak abban, hogy a Eladó konszignációs

telephelyén az a|ábblak szerint:

_ A
-

konszignációs
Eladó a jelen szerzódés mellékletétképező rész\etezésszerinti
10 napon
követoen
lépését
raktárkészleiet biztosít, melyet a szerződés hatá1yba
az éves
belül köteles leszállítani. Á konszignációs raktárkészlet nagyságrendje
oÁ- a'
árumennyiség2)
szev'ődés 2' szám'í
A készlet átadásárol átadás'átvételi jegyzokönyv készül, mely a
a.z átadott termékek
mellékletétképezi. Az átadás'atveteüllgyzőkönyv Íafia\mazza

kezelőjét, felelősét'
megnevezését,mennyiségét, egységárát' éfié\él,'aral<tát
az etikettjével,
A Vevő a fellrasznált - konsz]i"a".lo' raktárból kivett- termékeket vezeti fel és
lapra
lejelentő
Vagy a termék kódjának feltunátésével, konszignációs

küldielazEladőnak,melyegybenMegrendelote''tisszolgálamegállapítottidó

intervallumokban.
\eszá].Iitani a termékeket'
lejelentő lapok alapján az EIadő 24-48 órán belül tzrr1ozIk
sürgos esetekben 6-12 őrán belül'
felhaszná|ás követéséért'
A kihelyezett termékek kezeléséér1, Iejárat ellenőrzéséért,
raktári készlet
konszignációs
valamint a
1ejelentés továbbításáért (logisztikai osztáíy fe1é)
ibolya vezető asszisztens végzt'
keze1ését a Gasztroenteorológiai osztály: Mersich
termékeket határidőre nem teljesíti'
Amennyiberr a Eladó egyéb okok miaí a megrendelt
paraméterű terméket a Vevő
ilgy köteles a Vevő álta1 megjelolt azonos funkciójÍr, azonos
kapcsolatban felmerülo minde'n
részérea termék egységárái biztosítani. vagy aZ ezzey
koltséget Vevő tészéremegtéríti'
keriilt' A
A felhasznált terméknek minősül az, amelynek a csomagolása megbontásra
megbontott csomagokat szükséges a lejelentő lapon feltüntetni'

_A

_

5.3.Felekmegállapodnakabban,hogyEladórészérőI.errekijelöltszemély(ek)aVevővel

készletet'
előre egyeztetett idopontban el1enőrizhetik a kihelyezett

(nem megbontott egységcsomag)'

1
5.4.Vevo tudomásul veszi, hogy a még fel nem használt
véte|árát a Vevő ki
annak
amíg
ké'ezi,
tulajdonát
í1adó
a
mindaddig
Vevo által tárolt termék

nem f,tzette.
és biztonságos őrzéséértés tárolásáért'
5.5.A Vevo felelősséget vállal a termékek szakszerű
hiányokér1 és károkért (ide
Vevőnek bizonyíthatóan felróható mulasztásokból származó
is) Vevő teljes anyagi
tartozik pl. a lejárt szavatosságú, de fel nem használt tarÍozék
leleIosseget vállal'

5.6'Eladókapcsolattartója,ügyintézője,megrendelésadminisztrácíőjáértfelelős
tigyintézője:
Név: Jámbor Zsuzsa
Cím: 8900 Za|aegerszeg, Holló utcal '
Tel/Fax/E-mail/Mobil: 06/30 913 I0 91

ji;u,V,L
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6.Csomagolás:

6.1' Eladó aleszái'|itandó terméket a lejárat időpontját jől láthatőan feltüntetve, a szá|Iitás
módjárrak megÍblelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és
tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.
6.2. Yevő a IeszáLlítani kért termék mennyiségétúgy tartozik meghatározni, hogy azEladő
á\tal előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség
leszállítására nincs mód.

A csomagolási egységerr/Eladólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
* Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház

*
*
{'
i'
*

7.

a doboz tartalma,

a szerzodés szám.a'.

dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. '-- Endoscópia
Szállított mennyiség, Nettó Ft, Afa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

A termélrek átvétele. tárolása

és felhasználása:

].LA

termékek átvétele Vevo kötelezettsége. Az átvételekor Yevő kizárőlag a csomagoláson
észlelheto sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

7.2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére, a tételes mennyiségi átvételt
Vevő a leszállítást követően végzi e|.

].3.A mennyiségi hiányokról és sérülésekrol a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalantrl továbbít Eladó tészére. A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó a

jegyzőkönyv
pótolni.

kézhezvételétőlszámított 30 napon belül saját költségére utánszáIlítással tartozik

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének
me gfelelő körülmények között raktár ozza'

A termék minoségi átvételére afe|használás függvényében folyamatosan kerül

sor.

8. Szavatosság:

8.1.E1adó a jelen szerződés a|apján leszállításra kerülő termékek esetében szavaÍol1a a
leszállítástó1 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
rögzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően
nem használható, Eladó a Vevő által megktildött bejelentés alap1án köteles az árut sa1át
költségére 30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a|ejárati időtartam a csere
időpontj átó1 Úqra kezdődik.

Jlr,hUh

u

r

jelen
egyes árukra vonatkozó speciális fe\hasznáIási feltételeket - melyek azonban a
,r..'ődérben rögzítetteknél háirányosabbak nem lehetnek Vevő számára, vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkaImazni - az' árukhoz
m e l l é ke l t s zav at o s s á g i e l ő í r á s o k tarta|mazhat1 ák

Az

-

9.Import

és egYéb engedélyek. adók.

illetékek:

Eladó az A1án1ati Közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint saját költségére biztosítja
Vevő részéiea jelen szerződés specifikáci őjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához
szükséges hatósági engedélyeket.

Import szállítás esetén a jelen szerzodéssel vagy az abbanfoglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Mágyarors zágonkívül felmeriilő adókat és illetékeket Eladó viseli.

10.

A

Hatályba lépés:
szerz'ődés 2017 .06.15.-én |ép hatályba, és 1 évig marad érvényben.

fél
szerződésben foglalt kötelézettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő
felmondani.
azonnalihatá|lya|
jogosult aszerzódésta másik fé\heztntézett ajánlott levélben

A

11. EeYéb feltételek:
1

1.1. Jelen szerződés és annak melléklete írásos formában módosíthatók a

Kbt. 141. $. alaplán

mÓdosítható'
11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie' Ezen értesítésekhatálya a cimzett áLtaIi
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskorá1l be.
Je1en szerződés

4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készült, melyből a Vevőt

3

(három), azE\adőt 1 (egy) példány illeti.

Jelen szerzőclés 1. sz. és 2.sz' mel|éklete a szerződés alapjátképező közbeszerzési eljárásban
Vevő által kibocsátott Ajánlati Közbeszerzési dokumentum, valamint a Eladó által benyújtott
qán\at a szerződés elválasztlratat|an Észétképezik.
11.3. A szerződő fe|ek mentesülnek a jelen szerzodésből fakadó kötelezettségeik nem Vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, lra a nem teljesítés ellenállhatatlan erők
kovetfezménye. Ellenállhatatlan eron olyan, az t|Ietékes Kereskedelmi Kamara áIta| igazo|t
körülményekét kell érteni, melyek a jelen szerződés a\áirását követően felmerülő,
előreláthatatlan és a felek áItaI elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek
tekintendok főképp, de nem kizárőlag a háború, földrengés, tuzvész, robbanás, általános
anyag- és üzemanyaghiány.

óllenállhatatlan ero által érintett fél koteles a másik felet
bekövetkeztéről illetve megszűntérol 15 napon belül értesíteni.

Az

a vis

maior

he|yzet

\

,,Lwilrt

+.

12. tsíróság.

alkalmazandó iog:

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,
tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikotik a
perétéktőlfuggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság

kizárólagos illetékességét.

A jelen szerzódésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyar
anyagi jog, így különösen a Ptk. szerződésekre és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irárryadók.

Szombathely
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