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Mely létrejött egyfelől a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
Székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
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Bankszámlaszám: Magyar Államkincs tár, I0O47 004-003 3 3 1 66-00000000
mint Yevő
másrészről
Neve: Medline
Székhely:2040. Budaörs, Petőfi Sándor utca 60.

Képviseli: dr Somoskői Zo|tán
C égieg zékszám : 1 3-09-066592

Adószám : 1082359 6-2-13
Bankszámlaszám : 10950009-00000002-50530 1 84
mint Eladó között alulírott helyen és napon az aláhbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő,,Adásvételi keretszerződés Endoszkópos anyagok beszerzésére,konszignációs
raktár kihelyezéssel'' tárgyban a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 113. $-a alap1án nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

Yevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt hatÍridórebeérkezett ajánIatokat elbírálta, és
a Kbt. 16. s Q) bekezdés a) pontja a|apján a legalacsonyabb étr alapján ajánlatot benffitó
Eladóval köti meg a jelen szerződést, aközbeszerzés 5.,6.,I0.,I2.,I3.,16.,18.'19. és 20. ,részei

tekintetében.

A j elen szerződés elválaszthat at|an részétképezik az aIábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás

- kiegészít ő tájékoztatás(ok)
- ajánlat

-

ajánlattételi Közbesz erzési dokumentum

Jelen szerződés teljesítóse, értelmezésekapcsán a Felek az okrnányok alábbi sorrendjét

határozzákmeg
a) a közbeszerzési el1Írás ajánlattételi Közbeszerzési dokumentuma és a kiegészítő
tájékoztatás során feltett kérdésekés azokra adott Vevői válaszok (amennyiben
releváns)

b) a
c)

közbeszerzési eljárásban benffitott
hiánypótlások (amennyib en releváns)
jelen szerződés

és elfogadott ajánlat és a

benyújtott

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

,!;ru,LI
I
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1.Szerződés tárgYa:

1.1.A Közbeszerzési dokumentumban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számu

mellékletébenmegnevezett termékek szállítása (továbbiakban: termékek), konszignációs
kihelyezéssel.

a 1' számű melléklet szerinti
jellemzőknek/paramétereknek'
melyeket az Eladó
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai
a p ály ázatáhan megaj ánl ott.

A Eladó

által szállítandó áruknak meg kell felelnie

I.2. A Eladó vállalja, hogy a termékeket a beadott páIyázatÍharlrögzitett szakmai és minőségi
követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szál|itja.

A

szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szükségleteinek fiiggvényében 20 százalélkal lefelé eltérhet.

2. Szerződéses érték:

2.2. AVevő álta| aszerződésellenértékeként a Eladónak fizetendőösszeg nettó 1 .835.95O (azaz
egymillió nyolcszéuharmincötezer kilencszázötven ) Ft/év + 21 oÁ Afa, azaz bruttó 2.331.656
(azaz kettómillió háromszázharmincegyezeÍ hatszázötvenhat ) Ftlév, mely Vevő központi
telephelyére (9700 Szombathely' Markusovszky L. u. 5.) száLIítva, hrtaImazza a termékek
ellenértékét.A tételes árlistát a jelen szerződés2. száműmelléklete tartalmazza' Az ár magában
foglalja a termék beszerzését, szállítását.

A Eladó által megadott

árak a szerződéshatáIya alatt kötöttnek

tekintendők.

szerződéses ár tarta|mazza az L pontban meghatározott termék árát a behozataláva|,
forgalomb a hozataláv al kap cso l atb an felmerült ö s szes költség gel e gyütt.

A

3. Fizetési feltételek:

jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékéta teljesítés
követően,
alakilag és tartalmilag szabáIyszerűen kiállított számla a|ap1án az Eladő
igazolását
UniCredit Banknál vezetett 10950009-00000002-50530184 számu bankszámlájára átuta|ással
teljesíti a közbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt') a számla
kézhezvételétőlszámitott 30 napos fizetésíhatáridővel.
S zámla mell ékl ete a szá|litőIev él.
3.i. Vevő

a

Vevő előleget nem fizet.Eladő részszámlát nem nyújthat be.

A szerződő felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA.
figyelembe
vételéveljárnak e| akiftzetések esetén.
$.

3.2.

3.3.

A fizetés abban

az időpontbanszámit teljesítettnek, amikor Vevő bankja

kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

"UMWa

Vevő szám|áját a

A Vevő a ftzetésihatáidő
Polgári Törvénykönyvben
teljes időtartamára'

|ejártát követően késedelemme| megfizetett vételár után a hatályos
meg$,atározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem

A Eladó nem fizethet, illetve számolhat

e| a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan
(1)
költségeket, amelyek a Kbt. 62. $
bekezdés k) pont ka)_kb) alpontja szerinti feltételeknek

3.4.

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fol, és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul
értesíti.

A külfoldi adóilletőségrí Eladó köteles aszerződésltez artavonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti

4.

jogsegély igénybevótele nélkül.

A szerződés megszűnésénekfeltételei

4.I.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnalihatállyal felmondhatják.

Az EIadő

-

-

r

észéről súlyo s szerződésszegésnek minősül különösen:

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítési kötbér mértéke meghaladja a20. 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 hozzá4áruIása nélkül átruhÍnza,
aZ eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belül háromszor késedelembe esik a
leszállítással.

Vevő részérőlsúlyos szerződésszegésnek minősül
- amennyiben a számIa megfizetésénél90 napot meghaladó Íizetésikésedelembe esik és
fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem
teljesíti,
:

-

amennyiben a titoktartáSi kötelezettségét megsérti'

4.Z.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fel ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzodésből eredő kötelezettsége
teljesítésealól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon il l'art. Ebben az esetben
bármelyik fél jogosult a szerződóst egyoldaluan, azonnali hatállyal. a másik félhez intézett,
aj ánlott l evélb en elküldött íráso s értesítéss el felmondani.

A

szerződés egyik fél által kezdeményezettbártn1lyen okból történő felmondása nem mentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek
ellenértékénekkiegyenlítésétől.

4.3.Vevő jogosult a szeruődéstől elállni, ha Eladó neki felróható okból oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér: a késedelem vagy ahibás teljesítéseléri a20 napot.

4.4.EIadő ajelen szerződésbenrögzitettkötelezettségekbenemtartásaesetón
kötb érfizetési kötel ezetts é ggel tarto zik Vevőnek :

azaIábbimértékű

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított megrendelés nettó
ellenértéke,mértékea késedelem minden naptér:r napja után napi I oÁ a kötbéralapra vetítetten,
de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított megrendelésre vonatkozóanmaximum 20 nap
késedelemig érvényesíti.Azt követően Vevő jogosu|t a szerződéstől elállni vagy azt felmondani
az adott részteljesítésesetében, valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért a Vevő.
Hibás teljesítési kötbér:
Vevő hibás teljesítés esetére a hiba felmerülésétől a hiba kiküszöböléséig terjedő idotartanra a
hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó ellenértókének loÁ-a hibás teljesítési kötbér
vállalását írja elő ' A Vevő a hibás teljesítési kötbér összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig
érvényesíti. A20 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás teljesítésből eredő és a hibás
teljesítésselokozott károk megtérítésérevonatkoző Yevői igényeket nem érintve - aZ Vevő
fenntartja aszerződésfelmondásánakjogát,mivel a20napotmeghaladóhibásteljesítéstaVevő
súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem szá||itott megrendelés nettó értékének30oÁ-a, megfelelő
mértékűkötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizáqaa késedelmi
A már érvényesítettkósedelmi vagy
vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
hibás teljesítési kötbért be kell számitani a meghiúsulási kötbér összegébe.

A kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon
ö

jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér
s szegével nem fedeze tt kár ának me gtérítését követelj e.

4.5.AVevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani,I'n a
- a Eladóban közvetetten vagy közvetlenüI25 %o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatározott feltétel.
- Tekintettel arta, hogy a beszerzés tárgya központosított _ országos, regionális közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti
ki:
Vevő szerződéses kötelezettséget kízarő|ag a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. óvi V.
törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel váIIaI,
hogyamennyiben abeszerzés ttrgyáravonatkozóan a központosított kozbeszerzési
rendszerb en vagy ö s szevont közb eszerzési elj árás keretéb en keretmegállap o dás vagy
szerződés kerülmegkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzit1k, hogy ebből Vevőnek semmilyen
hátrányos következménye nem szárunazhat.
4.6.

5.

A Vevő

a

Kbt. 143. $- ban foglaltak esetén jogosulta szerződés megszüntetésére.

Szállítási feltételek és határidők:

JÁiu'W

Eladó a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
5.) költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szállitjale Vevő részére.
5 '1

.

5.2.

A

felek megállapodnak abban, hogy a Eladó konszignációs raktárat létesíta Vevő

telephelyén az alábbiak szerint:

- A

-

Eladó a jelen szerződés mellékletét képező részletezésszerinti konszignációs

raktárkészletet biztosít, melyet a szeruődéshatá|yba lépésétkövetően 10 napon belül
köteles leszállítani. A konszignációs raktárkészlet nagyságrendje aZ éves
árumennyiség2} oÁ- a.
- A készlet átadásáről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, mely a szerződés 2. számű
mellékletétképezi. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv hrtalmazza aZ átadott termékek
megnevezését,mennyiségét, egységárát, értékét,araktárkezelőjét, felelősét'
- A Vevő a felhasznált _ konszignációs raktárbó1 kivett- termékeket az etkettjével,
vagy a termék kódjának feltüntetésóvel, konszignációs lejelentő lapra vezeti fel és
küldi el az Eladőnak, mely egyben Megrendelőként is szolgál a megállapított idő
intervallumokban.
A lejelentő lapok alap1án azB|adő 24-48 órán belül tartozlk\eszáIlítani a termékeket, sürgős
esetekben 6-12 őránbelül.
A kihelyezett termékek kezeléséért,Iejárat ellenőrzéséért,felhasznáIás követéséért,
lejelentés továbbításáért (logisztikai osztály felé) valamint a konszignációs raktái készlet
kezelését a Gasztroenteorológiai osztály Mersich Ibolya vezető asszisztens végzi.
Amennyiben a Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
úgy köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú' azonos paramétení terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztositani, vagy aZ ezzel kapcsolatban felmerülő minden
költséget Vevő részéremegtéríti.
A felhasznált terméknek minősül az, amelynek a csomagolása megbontásra került. A
megbontott csomagokat szükséges a lejelentő lapon feltüntetni.

5'3.Felek megállapodnak abban, hogy Eladó ftszérőI erre kijelölt személy(ek) a Vevővel előre
gy eztetett i dőp o ntb an el enőri zhetik a kih el y ezett ké szletet.

e

1

5.4.Vevő tudomásul veszi, hogy a még fel nem használt (nem megbontott egységcsomag), a
Vevő álta|tároIt termék mindaddig a Eladó tulajdonát képezi, amíg annak vételárát a Vevő ki
nem fizette.

'

5.5.A Vevő felelősséget vállal a termékek szakszerij és biztonságos őrzéséértés tárolásáért.
Vevőnek bízonyithatóan felróható mulasztásokból származő hiányokért és károkért (ide
tartoz1kpl. a lejárt szavatosságú' de fel nem hasznáIttartozékis) Vevő teljes anyagi felelősséget
vál1al.

5.6. Eladó

kapcsolattartója, ügyintézője,megrendelés adminisztráciőjáért felelős úgyintézője:

Név: Kovács Krisztina
Cím:2040. Budaörs, Petőfi Sándor utca 60.
Tell06-23-416-230
Faxl06-23-500-730
E-mail/k.kovacs@medline.hu
Mobil: 06-20-429-8902

Joi,'W

6.Csomagolás:
6.1. Eladó a leszáIlitandó terméket a lejárat időpontját jől láthatőan feltüntetve, a száIlítás
módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra
vonatkozó címkékfeltÍintetésre kerülnek.

6.2.Yevő aleszá|lítani kért termék mennyiségétűgy tartoz1kmeg!'ntározni, hogy azEladő áItal
előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnól kisebb mennyiség leszál|itására
nincs mód.

A csomagolási egységen/Eladólevélen

*
*
*
{<

*
{<

7.
7

az a|ábbi adatok szerepelnek:
Egyetemi oktatókórház
Markusovszky
Vevő megnevezése:
a doboz taftalma,
a szeruődés száma''
dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. - Endoscópia
Szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

A termékek átvétele. tárolása

és felhasználása:

.I.A termékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárőlag a csomagoláson

észlelhető sérülésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

7.2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére, a tételes mennyiségi átvéteIt
Vevő aleszál|itást követően végzi e|.

7.3.A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel' melyet
haladéktalanul továbbít Eladó részéte.A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó a
jegyzőkönyv kézhezvételétőlszámított 30 napon belül saját költségére utánszáIlítással tartozik
pótolni.

A

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

A termék minőségi átvételéreafelhasznál'ás fiiggvényében folyamatosan kerül

sor.

8. Szavatosság:

8.1.E1adó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékek esetében szavatolja a
leszállítástól számított 1 2 hónapos felhasználhatóságot.
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike
a jelen szerződésben, illetve a Eladó ajánlatábanrogzitett
minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem
használható, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére
30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a \ejárati időtartam a csere időpontjától
újra kezdődik.
tekintetében megállapítást nyer, hogy

"t*UV,t,

Az

vonatkozó speciális felhasznáIási feltételeket - melyek azonban a jelen
szeruődésben rogzitetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számáta, vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alka1mazni - az áru|<hoz mellékelt
sz avato s s ági el őírások tartalmazhatj ák.
egyes

Import

9.

étruL<ra

és egvéb engedélvek' adók.

illetékek:

Eladó az Ajánlati Közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint saját költségére biztositja
Vevő részérea jelen szerzodés specifikáciőjábanmeglatározott áruk forgalomba hozatalához
szükséges hatósági engedélyeket.

Import szállitás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítósével kapcsolatban
Magyarországonkívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

10.

Hatályba lépés:

A

szerződés 2017 .06.I5'-én lép hatáIyba, és 1 évig marad érvényben.
szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fel
jogosult a szerződést a másik fé|hez intézett ajánlott levélben azonnalihatáll'yal felmondani.

A

11. EeYéb feltételek:

11.1.Jelen szerződés ésannakmellékleteírásosformábanmódosíthatókaKbt.
módosítható.

141. s. alapján

11'2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett á|tali
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskoráll be.

Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyffi nyelvű példányban készült, melyből a Vevőt
(három), azBladőt 1 (egy) példány illeti.

3

Jelen szerződés 1. sz. és 2.sz. melléklete a szerződés alapjátképezőközbeszerzési eljárásban
Vevő által kibocsátott Ajánlati Közbeszerzési dokumentum' valamint a Eladó által benyújtott
aján|ataszerződéseLválaszthatatlanrészétképezik.
11.3. A szerződó felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem Vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség a|ől, ha a nem teljesítésellenállhatatlan erők
következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az i||etékes Kereskedelmi Kamara áItaI igazolt
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláirását követően felmerülő,
előreláthatatlan és a felek áItaI elháÁthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek
tekintendők ftíképp,de nem kiznőIaga háboru, foldrengés, túzvész,robbanás, általános anyagés üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő á|tal érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzetbekövetkeztéről
illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

n"

'

\ril(,,-

12. Bíróság. alkalmazandó iog:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos
úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a perértéktől
fiiggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos
i11etékességét.

A jelen szerződésben nem Vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyar
anyagi jog, így különösen a Ptk. szerződésekre és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Szombathely,20IT. j
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Úgyvezető Igazgatő

1'

száműmelléklet

Rész

' éví
Mennvisés (db/év)

Termékek cikkszáma

Mindösszesen (Nettó ár Ft)

5

8

SNK-1OO

97 200,00 Ft

6

I

15 750,00 Ft

10

2

I2

100

13

5

I6

10

SNK-1OO.DL
SATF-230-R
SPSH
HYNEG.C-025-S
HYNEG-C-035-S-260

18

90

2017

T9

20

20

30

ú,ű'W!^

BSS
BSS
BSS
BSS
BSS

85 500,00 Ft

855 000,00 Ft
144 000,00 Ft
243 000,00 Ft

1O/5

1O/7

252 000,00 Ft

1O/9

IOI12
10/15

61 000,00 Ft

PS-C 5/5
PS-C 717
PS-C 7/10

82 500,00 Ft

{

