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PREAMBULUM
Megrendeló, ,$tilönfele fertőtlenítőszer beszerzése" tátgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi O(Lil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1 12. $ (1) b) pontja alapján nyílt közbe szerzési
eljárást folytatott le.
Megrendelő az e|járást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajár'iatokat
elbírálta, és a Kbt. 76. s Q) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár _értékarány alapján
ajánlatot benffitó Ajánlattevővel köti meg a jelen szerződést.

Ajelen szerződés elvalaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
aján|ati felhívás * kiegészítő tájékoztatás(ok)

-

ajánlattéte|i Dokumentáció

-

ajád'at.

Ielen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzékmeg:
a) a közbeszerzési el1árás ajánlattételi Dokumentáciőja és a kiegészitő tájékoztatás
során feltett kérdésekés azokra adott Ajanlatkérői válaszok (amennyiben
releváns)

b) a közbeszerzési eljárásban benffitott és elfogadott ajánlat és a
hiánypótlások (amennyiben releváns)

benyújtott

c) jelen szerződés'

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

1.1.AZAjánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1' számu mellékletében
megnevezett termékek (továbbiakban: termékek) szállítása.
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A Szallító által szállitandó termékeknek meg kell felelnie a 1 . számu mellék]et szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/paramétereknek, melyeket a
Szallító a pályázatában megaj ánlott.

1.2. A Sza]lító váIl'a|ja, hogy a termékeket a beadott pályazaÍában rögzített szakmai és
minőségi követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szállítja.

A

szerzódés 2. számu mellékletébenmeghatározott termékek mennyisége a Megrendelő
tényleg e s sziikségl et einek fuggvényében 20 százaléWal felfelé eltérhe t.

Az

1

.

és 2. melléklet adatait a szerződés melléklete összevontan tartalmazza.

2. Szerződéses érték:

2.2. AMegrendel ő

áItal a szerződés ellenértékekénta Szallítónak fizetendő összeg nettó
+27Yo
1 509 050Ftlév
Afa, azazbruttó I 916 493,5Ftlév,mely Megrendelő központi
telephelyér e (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalm azza a termékek

ellenértékét.A tételes árlistát a jelen szerződés 2. számű melléklete tarta7mazza. Azár
magában foglalja a termék beszerzését, szá\lítását.

ASZálító által megadott árak a szerződéshatálya alatt kötöttnek
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3. Fizetési feltételek:

3.1. Megrendelő a jelen szerzódés alapján létrejövő eseti megrendelések ellenértékéta
Gyógyszertár általi teljesítésigazolását követoen, szabá|yszerűen kiállított számla alapján a
Szallító MKB Banknál vezetett 10300002-20312437-00003285 számu batkszámlájfua
átutalással teljesíti a kcjzbeszerzésekről szó|ő 2015. évi O(Lil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a
számla kézhezv ételétól számíto t t 3 0 nap

oS

fizeté si határi dővel.

Megrendelő előleget nem fizet. Szallító részszámlát nem nyújthat be.

3.2.

A szerződő felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéről szőlő

figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.
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3.3. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
Megrendelő szám|áját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
AMegrendelő aftzetési határidő |ejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a
hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a
késedelem telj es időtartamár a.
3.4. ASza]]itő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben
olyan költségeket' amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szá]lító
adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak;
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illetve, a szerződés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a
Megrendelo számáramegismerhetővé teszi és aKbt. l43' (3) bekezáése
szerinti
ügyletekről
$
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti'

A kiilfrldi adóilletoségű Szállító köteles a szeruődéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyr adóhatÓság
közvetlenül
beszerezhet a nyertes Ajanlattevore vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

4'1'Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést
a felek a másik fel súlyos
szerzódésszegése esetén írásos értesítésse1,aznnnálihatállyalfelmondhatják'
A Sállító r észéről súlyos szerződésszegésnek minő sül ktilönös en
- amennyiben a késedelmi, hibás teljesítési kötbér mértékemeghaladja a20. napot.
- amennyiben magatartásával a Megrendelonek vagyoni, illetvó n"- uugyoni kárt okoz.
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harmadik személy részérea Megrend e\ó előzetes hozzájáiulásá nékül átruházza,
- aZ eseti megrendelések teljesítésesorán fel éven belül háromszor késedelembe esik a
leszállítással.
:

Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különosen:
_ amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fuetési késedelembe esik
és
fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli retúottasban megjelölt határidőig
nem
teljesíti,
- amennyiben a titoktartáSi kötelezettSégét megsérti.
4.2'Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fel ellenőrzési körén
kívül eső
események (üs maior) mentesít1k az éintett felet a szerződ,ésből eredő kötelezettsége
teljesítésealól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart. Ebben az
esetben
bármelyik fel jogosult a szerződést egyoldaluan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett,
ajánlott 1evélben elküldött írásos értesítésselfelmondani.

A

uerződés egyik fél álta| kezdemény ezett bármilyen okból történő felmondása nem
mentesíti Szerződo Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétől
és
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.

'4.3.Megrendelő jogosult a
szetződéstől elállni' ha Szallító neki felróható okból oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér: a késedelem Vagy a hibás teljesítés
e|éi a 20
napot.
Sza]lító a jelen szerzodésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az
alábbt
mértékűkötbérfizetési kötelezettséggel tartozkMegrendelőnek:
Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított téte1 nettó
ellenértéke,
mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1%o a kötbéralapra vetítetten'
de
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összesen tegfeljebb a késedelmesen szállított tétel maximum 20 nap késedelemig
érvényesíthető.Azt követoen az Ajfuiatkéro jogosult a szerződéstől elállni vagy azt
felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért
azAjánlatkérő.

Hibás teljesítési kötbér:
AzN1án1atkérő hibás teljesítés esetére minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, a
hibás teljesítés időpontjátol a tényleges, hibamentes teljesítés napjáig a szerzödés szerinti,
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás lo/o-alnaptári nap mértékűhibás teljesítéSi kötbér
vállalását írja eló. Az Ajarrlatkérő 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 Ajénlatkérői igényeket
nem érintve - M Ajánlatkérő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot
meghaladÓ hibás teljesitést azAjánlatkérő sulyos szetződésszegésnek tekinti.

Meghiúsulási kcjtbér: Ajánlattevő a le nem száI|itott termékek nettÓ értékének3)Yo-nak,
megfelelő mértékűkötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése l<tzá4a
a késedelmi vagy a hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesített
késedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell szétmitani a meghiúsulási kötbér összegébe.
Akötbér kifizetése nem érinti Megrendeló azon jogát, hogy a szeruődésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítésétkövetelje' Hibás teljesítés esetén
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 INCOTERN4S 2000 DDP paritás szerint
szállitja e Megrend elő
1

ré szére.

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

-

-

1"r

a

termékek leszállitására folyamatos szállítás

Szallító a teljes termékmennyiségbol a Megrendeló által havonta meghatározott
termékeket a szerződés hatályba lépésétkövetően a Megrendelő által feladott
írásos megrendeléskézhezvételétolszámított 2 napon belül szallítja le. Megrendelő
a terméket oly módon tartozk lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség

|eszállítására a szerzódés hatályának lejártáig sor kerülhessen.
Szallító a vonatkozó részszóJlítmány Megrendeló részérettjrtént lesztllitását
kovetően jogosult a részszéllítmányellenértékétMegrendelő részéreleszámlázn
havonta egyszer.
Megrendelő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszallítani kívánt
termékek megnevezését'mennyiségét, valamint a szállitás napjának kért időpontját,
amely időpontot Szallító köteles figyelembe venni és lehetoség szerint ezen a napon
telj esíteni a száIlítást.
Megrendelő részérola megrendelést a Gyógyszertár illetékes előadój a végzl, az
átvételi feladatokat a Központi raktár dolgozói végak. (hétfő-csütörtök 8.00_15.00
őráig, pénteken: 8.00- l 3.00 óráig).
Si'irgos esetekben Szállító a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus
megrendelés alapján - 12-24 órán belül tartozkteljesíteni. (Sürgős esetnek minősül,

kilkL

amennyiben Megrendelőnél váratlan rendkívüli helyzet (pl: valamely SZálító

termékhiánya áll fenn).
Száilító előszállításral<tzárolagaMegrendelő

írásos hozzájárulása esetén jogosult.

5.6. Szallító kapcsolattartőja, ügyintézője, megrendelés adminisztráciőjá&t felelős
ügyintézője:

Név: Djurec lldikó
Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 33.
Tel/Fax/E-mai1/Mobi1 : +36 1 422-37 00 I +3 6 I 422-37 07
ildiko. dj urec@,cppbudap e st. hui +3 6 20 49 5 -7 0 42

6.Csomagolás:
6.1.Szallító a|eszállitandó terméket a lejárat idopontját iól láthatóan feltüntetve, a szál|ítás
mÓdjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és
tárolásra vonatkozó címkékfeltüntetésre kerülnek.

Megrendelő aleszáIlitani kért termék mennyiségét úgy tartozk meghatározru,hogy aSzallítő
álta| előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség

Leszál|itására nincs mód.
6.

7.
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Megrendelőmegnevezése:MarkusovszkyEgyetemioktatókórhaz
a doboz tartalma,
a szerződés száma:

Szallítási cím: 9700 Szombathely MarkusovsfuyL. u. 5' * Gyógyszertár
Szallított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, Bruttó Ft (Szallítólevél esetében)

A termékek átvétele. tárolása

és felhasználása:

7.1.A termékek átvétele Megrendelő kötelezettsége. Azátvéte|ekor Megrendelő klzfuőlag a
csomagoláson észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben
kárigényt.

A fentieknek megfeleloen a termék mennyiségi átvételérea leszéilitáskor csak dobozonként
kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendeló aleszáIlítást követő 10 munkanapon
belül végzi el' A termék minoségi átvételére a felhasználás fiiggvényébenfolyamatosan kerül
sor.

7.2.A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelo jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít s7a]1ítő tészéte. A megállapított hiányokat és sérült terméket Szallító
a jegyzokönyv kézhezvéte|étőL számított 30 napon belül saját költségére utánszállítással
tafiozk pótolni.

7.3.A leszá]lított termékeket a Megrendelő saját költségére és veszélyére a termék

természetének megfelelő körÍilmények között

71-r
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8. Szavatosság:

8.1.Szallító a jelen szeruődés a|apján leszallításra kerülő termékek esetében szavatol1a a
l e szállítás tó l számított 1 2 hó nap o s felhasználható ságo t.
8.2'Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szallító qár/Latában
figzitett minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti és funkciójának
megfelelően nem használhatő, Széilitó a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján
köteles a terméket saját költségére 30 napon belül kicserélni. Akicserélt termék tekintetében
a|ejárati időtartam a cSere időpontjától újra kezdődik.
Az egyes termékekre vonatkozó speciális fe|hasznáIási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Megrendelo számára, vagy
amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalrnazni - a
t e rmékh ez m ellékel t szavat o s s ági elő írás ok tart almazhatj ék.
9.

Import és egvéb engedélyek. adók. illetékek:

Szallítő az Ajáriati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biaosítja Megrendelő
részérea jelen szerződés specifikációjában meghatározott termékek forgalomba hozatalához
sztikséges hatósági engedélyeket.

Import szállitás esetén a jelen szerződéssel vagy aZ abban foglaltak teljesítésével

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

Hatálvba lépés:

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

Eeyéb feltételek:

l 1.1. Jelen szerzódés és annak melléklete csak al(bt. 141.$-a alapján módosítható.
11.2. Minden, a

jelen szerzódés keretében a felek

küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskoráll be.
éúta|egymásnak

1i.3. Tekintettel arra, hogy a beszerués tárgya központosított

-

országos, regionális _
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következőbontő feltételt
köti h:

Megrendeló szerződéses kötelezettséget lozárőlag a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi
V. törvény 6:116' $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vá11a1, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozőan a központosított közbeszerzési rendszerben
vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre' a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzítlk, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.

1t
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A Megrendelő a Kbt. l43. s- ban foglaltak

megszüntetésére.
12.

esetén köteles, illetve jogosult

a

szerződés

Bíróság. alkalmazandó iog:

Aszerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlikbékés,tárgyalásos
úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a perértéktől
fi'iggoen a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét.
13.

Záró rendelkezések

Ajelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar
anyagi jog, így különösen 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 aláírásárajogosultak és aú. helybenhagyólag
aláírték'
Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyezó, eredeti példányban készült' amelyből
négy példány a Megrendelőt' két példány a Sza]lítót illet.
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Szombathely,2017 ' március 30.
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