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PREAMBULUM
Megrendelő, ,(tilönféle fertőtlenítőszer beszerzése'' tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi C)(Lil. törvény (a továbbiakban:Kbt') 1 l2. $ (l) b) pontja alapjánnyílt közbe szerzési
eljárást folytatott le.
Megrendelő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat
elbírálta, és a Kbt. 76. $ (2) bekezdés c) pontja a|apján a legjobb ár -értékarány a\apján
ajánlatot benyújtó Ajánlattevővelköti meg a jeIen szerzodést.

Ajelen szerzódés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás - kiegészítotájékoztatás(ok) * ajánlattételi Dokumentácio - ajánlat.
Jelen szerzodés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét

határozzékmeg:
a) a kozbeszerzési eIjárás ajánlattételi Dokumentációja és a kiegészítő Íájékoztatás
során feltett kérclésekés azokra adott Ajanlatkéroi valaszok (amennyiben
releváns)
b) a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hiánypótlások (amennyiben releváns)
jelen
c)
szerződés.

Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.
tol'ábbá kijelentik, hogy a fenti elozmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést'
1. Szerződés

tárgva:

l.1.AZAjánlatiDokumentációbanmeghatározott,ésajelen
megnevezett termékek (továbbiakban: termékek) szállítása.

,:-

,
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szerzodés1.száműmellék]etében

A

Szállító által száIlitandó termékeknek meg kell felelnie a 1. számu melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek' melyeket a
Szá||itő a

I.2.

A

p ály

ázatában me gaj ánlott.

Szállító váLlalja, hogy a termékeket a beadott palyazatában rógzített szakmai

és

minőségi követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szállítja.

A

2.

számú mellékletébenmeghatározott termékek mennyisége a Megrendelő
tényl e ge s s züksé gleteinek fiig gvényében 20 széna|éhkal fe lfe lé eltérhet'
szerződés

Az I.

és 2.

melléklet adatait a szerződés melléklete összevontantartalmazza.

2. Szerződéses érték:

2.2. AMegrendel ő

áItal

a szerződésellenértékekénta Szállítónak

fizetendó összeg nettó

1.483.889 Ftlév +27oÁ Áfa, azazbruttó 1.884.539,36Ftlév,mely Megrendelő központi
telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szá||itva,tar:talmazza a termékek
ellenértékét.A tételes árlistát a jelen szerződés2. szÍmímellékletetartalmazza. Azár
magában foglalja a termék beszerzését, szállítását.

A Szállító által megadott

árak a szerzódéshatáIya alatt kötottnek tekintendők.

szerződéses ár tartalmazza az L pontban meghatározott termék árát a behozatalával,
for galomba hozata|áv al kapc so l atban felmerült ö s sze s kö ltsé g gel e gyütt.

A

3. Fizetési feltételek:

3.1. Megrendelo a jelen szerződés alapjan létrejövő eseti megrendelések ellenértékéta
Gyógyszertár általi teljesítés igazolását követoen, szabáIyszerűen kiállított számla a|apján a
Szállító MKB Banknál vezetett 1'0300002-20208717-00003285 számu bankszámlájára
átutalással teljesíti a közbeszerzésekről sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) a számla kézhezvéte|étőIszámított 30 napos fizetési határidővel.
Megrendelő eloleget nem ftzet. Szállítő részszámléú.nem nyújthat be.

A szerződő felek kij elentik, hogy az adózás rendj éről szóló 2003 . évi XCII. törvény 36l A.
figyelembe
vételéveljárnak el a kifizetések esetén.
$
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.2.

A

az időpontban számit

teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
gel me gterheli.
A MegrendeIő a ftzetési határidő lejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a
hatályos Polgári Törvénykonyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a
késedelem telj es időtart amára.

3.3.

ftzetés abban

Me grendel

ii

szám|áj át a kifi zeté sre kerülő

ö s

sze

g

A Szállító nem fizethet, illetve számolhat eI a szerződés teljesítésévelösszefliggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)_kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító
3.4.

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

z-Í WÚ'L

illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama a|att tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeló számára megismerhetővé teszi és aKbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekrol
a Megrendelot haladéktalanul értesíti.

A külft'ldi adóilletőségű Szallító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyaT adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes Ajánlattevőre vonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkijl'

4.

A szerződés megszűnésének feltételei

4.I.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fel sulyos
szerződésszegése esetén írásos értesítésse1,azonnali hatállyal felmondhatják.
A Sállító részérő| súlyos szerződésszegésnek minosül különös en
- amennyiben a késedelmi, hibás teljesítési kotbér mértékemeghaladja a20. napot.
- amennyiben magatartásávala Megrendelőnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
_ amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harmadik személy tészérea Megrend elő előzeteshozzájárulása nélkül átruházz,a,
- aZ eseti megrendelések teljesítésesorán fel éven belril háromszor késedelembe esik a
leszallítással.
:
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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.

4.2.Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenorzési körén kívül eso
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítésealól' ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon áttat' Ebben az esetben
bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldaluan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett,
aj ánlott l evélb en elküldött íráso s ért e sítéssel felmondani.

A

uerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől'
4.3.Megrendelő jogosult a szetződéstől elállni, ha Szállítő neki felróható okból oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér: a késedelem Vagy a hibás teljesítés elé.'i a 20
napot.

Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az a|ábbi
mértékűkcitbérfizetési kötelezettséggel tartozlkMegrendelőnek:
Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szallított tétel nettó ellenértéke'
mértékea késedelem minden naptári napja után napi I oÁ a kötbéralapra vetítetten, de
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összesen legfeljebb a késedelmeSen szállított tétel maximum 20 nap késedelemig
érvényesíthető.Azt követően az 4xjánJatkéro jogosult a szerzódéstő| elállni Vagy azt
felmondani az adott részteljesítésesetében' valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért
azAjánlatkérő.

Hibás telj esítésikötbér:
AzAojánlatkérő hibás teljesítés esetére minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, a
hibás teljesítés időpontjátől a tényleges, hibamentes teljesítés napjáig a szerződés szerinti,
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás loÁ-alnaptári nap mértékűhibás teljesítésikötbér
vállalását írja elő. k' Itjanlatkérő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 20 nap hibás
teljesítésigérvényesíti.A20 napot meghaladó hibás teljesítés esetén - a hibás teljesítésből
eredő és a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésére
vonatkoző Aján|atkérői igényeket
nem érintve - az Ajánlatkérő fenntartja a szerzódés felmondásának jogát, mivel a 20 napot
meghaladó hibás teljesitést az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a le nem szallított termékek nettó értékének30%-nak,
megfelelo mértékríkötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítéseL'tzáqa
a késedelmi vagy a hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesített
késedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell szÍxnitani a meghiúsulási kötbér összegébe.
Akötbér kifizetése nem érinti Megrendeló azonjogát, hogy a szerzodésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítésétkövetelje. Hibás teljesítésesetén
Megrendelő csak a termék kicserélésétfogadja el.
5. Szállítási feltételek és határidők:

5.1. Szallító a termékeket a Megrendelő központi telephelyére (9700 Szombathely,
Markusovs*yL' u. 5.- Gyógyszertár) költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint
száIlítja le Megrendelő részére.

5.2.A felek megállapodnak abban, hogy
keretében kerül sor az alábbiak szerint:

Szallító a teljes termékmennyiségből a Megrendelő által havonta meghatározott
termékeket a szerződés hatályba lépésétkövetően a Megrendelő által feladott
írásos megrendeléskézhezvételétolszámított 2 napon belül szállítja le. Megrendelo
a terméket oly módon tartozik lehívni, hogy a teljes szerzódéses mennyiség

-

Szállító

-

G

termékek leszállítására folyamatos szállítás

-

-
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vonatkozó részszállitmány Megrendelő részéretörtént leszéllitását
követoen jogosult a részszállítmány ellenértékétMegrendelő részéreleszámlizru

havonta egyszer.

Megrendelő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell

a

leszállitani kívánt

termékek megnevezését, mennyiségét, valamint a szá]lítás napjának kért idopontját,
amely időpontot Szailító köteles figyelembe venni és lehetoség szerint ezen a napon
telj esíteni a szállítást.
Megrendelő részéről a megrendelést a Gyógyszertár illetékes előadój a végn, az
átvételi feladatokat a Központi raktár dolgozói végak. (hétfo-csütörtök 8.00-15.00
őráig, pénteken: 8.00- 1 3.00 óráig).
Sürgős esetekben Szállító a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus
megrendelés alapján - 1,2-24 órán belül tartozik teljesíteni. (Sürgős esetnek minősül,

haVil

amennyiben Megrendelőnél váratlan rendkívüli he|yzet (pl: valamely Sza]lító

termékhiánya á1l fenn).
Szallító előszállításra|<tzáróIag

a

Megrendelo írásos hozzájátulása esetén jogosult.

5.6. Szállító kapcsolattartőja, ügyintézóje, megrendelés adminisztráció.jáért felelős
ügyintézője:
Név:Tarr Miklós
Cím: 1045, Budapest Berlini u.47-49.
Telffax,lE-mail/Mobil: +36 1 350- 21071110 m., +36 I 870-3617
miklos. tarr@allegro. hu

6.Csomagolás:
6.1.Szallitő aleszá|lítandó terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltüntetve, a szállítás
módjának megfelelo csomagolásban szallítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és
tárolásra vonatkozó címkékfeltüntetésre kerülnek.
Megrendelo a leszállítani kért termék mennyiségét úgy taftozk meghatározni' hogy aSzállíto
á|tal előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség
leszállítására nincs mód.
6.2.A csomagolási egységen/s záJlitőlevélen az alábbi adatok szerepelnek:

*
*
*
*
*

7.

Megrendelő megnevezése: MarkusovszkyEgyetemi oktatőkőrhéz
a doboz tartalma,
a szerzódés száma:
Szálítási cím: 9700 Szombathely MarkusovszIq,L. u. 5. * Gyogyszertár
Széllított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, Bruttó Ft (Szallítólevél esetében)

A termékek átvétele tárolása

és felhasználása:

7.1.A termékek átvétele Megrendelő kötelezettsége' Az átvételekor Megrendelő l<tzárő\ag a
csomagoláson észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben
kárigényt.

A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a Leszéúlitáskor csak dobozonként
kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendeló aleszéúlitást követő l0 munkanapon
beliil végzi el. A termék minőségi átvételére a felhasználás fi'iggvényében folyamatosan kerül
sor.

7.2.A mennyiségi hiányokról és sérülésekrol a Megrendelő jegyzokönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít szallító részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket Szallító
a jegyzőkönyv kézhezvételétőlszámított 30 napon belül saját költségére utánszállítással
tartozkpótolni.

].3.A leszállított termékeket a Megrendelő saját költségére és veszélyére a termék

természetének megfelelo körülmények között

j^fu

ű#r
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aktát ozza.

8. Szavatosság:

8.1'Szallító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékek esetében szavato|ja a
leszállítástól számított 1 2 hónapos felhasználhatóságot.
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági idotartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a je|en szerződésben, illetve a SzÍ:Jlitő ajánlatában
rögzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti és funkciójának
megfelelően nem használhatő, Széllítőa Megrendelo által megkiildött bejelentés alapján
köteles a terméket saját költségére 30 napon belül kicserélni. Akicserélt termék tekintetében
alejárati időtartam a cSere időpontjától újra kezdődik.
Az egyes termékekre vonatkozó specialis felhasznáLási feltételeket _ melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítettekné| háttányosabbak nem lehetnek Megrendelő számára, vagy
amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell a|kalmazni - a
t e rmékhez m ellékelt szavat o s s ági elő írás ok tar talmazhatj ék.
9.

Import és egyéb engedélyek, adók' illetékek:

Szallító az AjánJati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biaosítja Megrendelő
részérea jelen szerzodés specifikációjában meghatározott termékek forgalomba hozatalához
sztikséges hatósági engedélyeket.

Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy

az abban foglaltak

teljesítésével

kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szálító viseli.
10.

Hatályba lépés:

A szerződés 2017 .05.15-én lép hatályba, és 1 évig marad érvényben.
11.

Eeyéb feltételek:

1l.1. Jelen szerződés és annak melléklete csak aIÖt. 141.$-a alapján módosítható.

l1.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek á|tal egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefa'xon) kell történnie. Ezen értesítésekhatáIya a címzett általi
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskoráll be.
11.3. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális *
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelo a következo bontó feltételt
köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget l<tzérő\ag a Polgári Torvénykönyvrol szóló 2013. évi
V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozőan a kozpontosított közbeszerzési rendszerben
vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerzodés kerül
megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszetzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.

)//. ?

A Megrendelo a Kbt. 143. $- ban foglaltak esetén köteles, illetve jogosult a

megszüntetésére.
12.

szerződés

Bíróság. alkalmazandó iog:

Aszetzódó felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlikbékés,tárgyalásos
úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jon létre, úgy kikötik a perértéktől
fiiggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét.
13.

Záró rendelkezések

Ajelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében amagyar
anyagi jog, így ktilönösen a Ptk. szerződésekre és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

A

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nénte
kötelezőnek ismerik el, kijelentik, hogy annak a|áirásárajogosultak és aú. helybenhagyólag
a|áirták.
Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyezó, eredeti példányban készült, amelyből
négy példány a Megrendelőt, két példány a Szallítót illet.

Szombathe|y, 2017 . március
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