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Képüselő: Dr. Nagy Lajos, főigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
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Képviseló: Hantó Zsolt, cégvezető
mint Eladó, a továbbiakban: Eladó
kózött az alu]ltott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I.Előzmények, a szerződés céIja
Felek megállapit1ák, hogy Vevő a jelen szenődés megkötését mege7őzően a közbeszerzésekről szóió
2015. évi CXLIII. törvény (a tor.ábbiakban ,,I{bt.'' ) 113. s (1) bekezdése szerinti, ,, Sryombatbe/jl,
Markusous1k1 Egleteni oktatókórbá7, Sebéryti toroql buryt{se nellkassebésryti.felhas7nálásra"megnevezésű
nemzeti' nyihtkózbeszetzési eljárást folytatott 1e, amelynek nyeítese azE|zdő Iett.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szetződést a fent hivatkozott közbeszerzési eljátásra tekintettel,
annak részeként irják zIá. Az eljárás dokumentumai, igy az ajánlattétel is a jelen szeuődés
elváIaszthatatlan részétképezlk, különös tekintettel az eljátást meginditó felhívás és a kőzl>eszerzési
dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmáta.
II.
1.

2.

3.

A

szerződés tátgya

Vevő jelen szetződés 1'. számu mellékletében felsorolt

egészségügyi eszközöket közbeszerzési
áweszi és megvásárolja.
szednt
és
darubszám
specifikáció
dokumentumban kiadott míiszalá
helyre töténő leszáLlitása és
teljesítési
Eszközök
tátgya
szerinti
szeuődés
Eladó kötelezettsége a
átaáással,
beüzemeléssel kapcsolatos
és
hogy
a
leszállítással
rögzítik,
Felek
átadása, beszerelése.
járulékos szolgiltatások ellenértékéta véteIár taftalrn^zz^.
Eladó kötelezettsége a jőtál}ás jdőtattama alatt az érintett eszközökkel (1. sz. melléklet) kapcsolatosan
a gyáttő áItd' e1őírt valamennyi idószakos katbantartási Íeladat gyáttői e\őirás szerinti időben tőrténő
ellátása.

4.

Felek megállapítják, hogy a teljesítés akkot megfelelő, ha a szá]Jitott eszközök a jogszabáLyoknak
megfelelóen valamennyi olyan technikai és jogi feltétellel bírnak, amelyek a humán egészségrigyi
ellátásban való rendeltetésszerű hasznáIathoz szükségesek'

5.

Felek megállapodnak abban, hogy Eladó az ajánlatban esetlegesen konktétan megajánlott eszkőz
helyett (^, eszkőz gyáttásának megszűnése' a mátkanév megváltozása, vá1Y időszakos
beszetezhetedenség miatt) azonos \'agy jobb jellemzőkkel bíró eszkőzt száMthat. E'z a szabáIy cszk
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akkor alkalmazható,ha az etedea eszköz szá]]ltásának a Eladón kívúIálló okból történő lehetetlenné
váIását a EIadő előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben ípzolja
(eszközismertetóvel), hogy a szá\]itásra megajánlott eszköz je1Lemzői megfelelnek az ajánlatban
rneghatátozottaknak. Felek megáIlapodnak abban, hogy az ellenértékfentiek következtében nem
változik.
III' Az ellenérték

1. Az

eszkózök ellenéttékét- mely magál:an foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen szerződésben
rögzített, kötelezettség ellátásának ellenértékétis _ a Felek az EIadő aiánlata alap1án 31.484.000
HUF+Áfa, azaz hatmlncegymillió-négyszáznyolcvannégyezer HUF+AFA összegben állapitiák

2.

meg.

A megrendelt és leszállított eszközök ellenértéke megfizetésénekfeltétele, hogy a hiány- és hibamentes
teljesítésta Vevő Műszaki osztálya tgazolija (teljesítésigazo1ás). Ezen, a Yevő áItaI a saját eszközeik
von^tkozásában kiálLított önálló

okirat a számLa kötelező melléklete.

3. EIadő avételár megfizetésévelegyidejűleg a Vevőte rgLtázza át a termékek tula|donjogát.
4. Vevő előlegÍizetést nem biztosít.
5. Yevő az ellenszolgáltatás összegét a Ptk. 6:130.$ (1)_@ bek. szefint, azonban a
6.
7.
B'

kötelező

egészségbiztosítás ellátásairő1 szőIő 1997. évi LxxxIII. törvény 9/Á. s a) pontjában foglaltak alapján,
a teljesítésigazolást követően benyújtott számla ellenében átutalással Ftzett' megBladő ftszéte, a számla
kézhezvéteIétőlszámitott ó0 napon belül.
A számla abban az esetben ál]ltható ki, amennyiben az összes eszköz leszá1)itásra, átadásta,
beüzemelésre, valamint Y ev ő által átvételre keriilt.

Vevő a kifizetés sotán az adőzás rendjéről szólő 2003. évi XCII. tórvény 3ó/A. $-ában foglaltakat
teljes körben alkaImazza.

Felek megállapodnak abban, hogy az eszközök fentebb meghatátozott ellenértékemagában foglal
valamennyi, a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatos költséget. E,ladő az eszkőz ajánIatban tógzített
ellenértékénkívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen iogcímen nem
terjeszthet eló, kivéve az esetleges késedelmi kamatot.
IY. Szál]ltásíhatáÁdő

'l.

AzR\adő

iegkésőbb a jelen szenődés alutását követő 10 héten
leszá]]ttás azt jelentt, hogy az eszkcizöket beüzemelt állapotban átadja a

a szetződés tátgyátképező eszközöket

belil köteles Leszá]]ltaní' A
Vevő képviselőjének a Yevő által megjelölt helyen: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
Központi Műtóblokk.

5.

Y. A szenődés tartalma

2.
3.
4.

5.
6.
7.
"

J;*W-

E1adó a szerződés tátgyát beszetelt, üzembe he1yezett áIlapotban, a szükséges okiratokkal elláwa
köte]es a Vevőnek átadn.
Az átadás_áwétel időpontj átó] az Eladó köteles a Vevót legalább 5 munkanappal korábban értesíteni.
BIadó sa1át (vagy más) megfelelő fuvateszközön köteles biztosítani az eszközöknek a tel|esítéshelyére
tőtténő 52á11ítását. A száMtás módszerének (a7kalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy az

eszközök ne sérriljenek, a iogszabáIyoknak, szabványoknak mindenben megfeleljenek. A lerakodás és a
telepítésihelyre történő beszállitás az EIadó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő
szeméIyi, t11. tátgyt feltételeket biztosítani.
Az átadás-áwétet időpontj ában a Felek közösen ellenőrzik az eszközök szemmel láthatő tula1donágait,
és azok szetződésszerűségét.
Az átadás-áwétel során az F,Iadő átadja az eszközök hasznáIati útmutatóit, jőtá\}ási jegyeit' ill. egyéb
releváns dokumentumokat.
Amennyiben az átadás-áwétel során bármilyen hiba- vagy kllány illapítható meg, akkor az áwételt a
Vevő megtagadhatja' Bbben az esetben az Bladó köteles legkésőbb 5 munkanapon belüI hiány- és
az eszkőzöket. Az átadás-áwétel időpontjátóI az Bladő a Vevőt legalább 2
hibamentesen
^t^dÍÚ köteles értesíteni.
munkanappal kotábban

\\L
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8.
9.
10.

Eiadó csak legális, vonatkoző iogszabáIyoknak megfeleló forrásból saetezheú be az eszkozöket,
^
melyet Vevő kéréséreigazolnia kell,
A megrendelés teljesítése akkor történik meg, amikor az eszkőz a Vevó tészétőI átvételre került. Eddig

az időponttg a költség- és kárveszélryiselés az Eladót tetheli'
eszközök gyártó, fotgalmaző áItal e\őítt kötelező katbzntanás1
EIadő a iótállás tóőtartarrra alatt
^z
fe\adatatt köte1es ellátni, melynek költségét avételát tatta\mazza. Á kötelező karl>antattási feladatokta
az eszkózók terméktájékoztatőiban megfoga\mazottak, ill. a gyáttőmíi', i)'. fotgaLmaző előírásai az
lrányadőak. A kötelező katbantartás sotán felhaszná\t anyagok, alkatrészek költségét a vételát
tartalmazza.

11.

1,2.

Eladó köteles énesítenia Vevőt, ha valamely kaillantattási fe1adat esedékesséváiik.

munkának megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal tendelkezó személ1yel láthatja
13.

A jelen fejezetben eIőitt kötelezettségek bármelyikének Eladó
sz

2.
3.

4.
5.
6.
7'

Felek az

eI.

áLta]l megszegése. sulyos

erző dés szesé snek minősül.

YL

1.

A

értesítéstkövetóen egyeztetnek akarbantartás időpontjától, melynek időtattama nem lehet hosszabb,
mint a gyártómíi által előitt, ennek hiányában az adott munkán a]talában alkalmazott időtartam.
A jelen fejezet|>en meghatátozott, ill. a műsza\<t leírásban szereplő feladatokat Eladó csak az adott

Szerződési biztosítékok

Késedelmes teljesítés esetére a Felek késedelmi kötbétfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A
késedelmi kotbér mértékeaz Eszközók nettó vételátának 0,20/o-afkésedelmes n^ptáfl nap. A
késedelmi kötbér a végteljesítéshatáridejének tullépéseesetén ftzetendő, kivéve, ha a Yevő
fogadóképtelenségéte visszavezethető ok miatt nem képes Eladó a tel|esítésre. A késedelmi kötbér
maximuma 10 késedelmes naptári nap.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szetződés tel)esítésemeghiúsul - ide étwe azt
is, ha az Eladó 10 napot meghaladó késedelembe esik _ az EIadő meghiúsulási kötbér ftzetéséte
köteles. A meghiúsulási kötbér mértékea teljes nettó vételár 10 0Á'a.
A Vevő a kötbérkövete]ését írásbe1i felszó)ttás útján érvényesítheti,melynek az F,ladó köteies 8 naptái
napon belül matadéktalanul eleget tenni. Amennyiben az BIadó a felhívás kézhezvéte\étkövetó 3
napon belül érdemi - indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott - kimentést nem tesz' akkot a
kötbérkövetelés azEladó tészérőLelismertnek tekinthetó és ezze|beszámíthatőváváLtk, a Kbt. 130.$
(6) bekezdésébenrögzített feltételek teliesülése esetén.
Vevő - figyelemmel a Ptk. 6:154. 0 (1) bekezdésébenfoglaltakra - jogosult a szenődéstő\ elállni,
amennyiben Eladót terhelő kötbér mértékeeléri a kötbét maximumát
Vevő követelheti a fentieken tul felmerulő kárát.
Felek megállapodnak abban, hogy Eladó az eszkőzőkte az ajánlattételnek megfplelően az 1. sz.
melléklet szerinti áItalános,12hőnap időtattamta te{edő jőtáIlást vállal. Á jőtáIlás feltételeit a jótáxási
jegy tartaImazza azzal, hogy az eIőkt kötelező áwizsgálásokon felül további, a Vevónek koltséget
okozó feltételt azE,ladő nem írhat elő.
Eladó kótelezettséget válJal,hogy - a 321/201'5 (x.30.) I{orm. rendelet 21.s. (1) bekezdésének i')
pontia alapján - a megajáriott eszközökÍe vonatkozóan rendelkezik az orvostechnikai eszkőzökrőI
szőIó 4/2009. (IiI. 17.) EliM rendelet vagj a 93/42/EGK tanácsi kányelv szerinti vagy bármely

Eutópai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditáit tanúsító szevezettőL szátnaző CE

8.
9.

megfelelóség értékelésitanúsiwányávaI.
Eladó kötelezettséget vállal' hogy rendelkezik érvényesISo 9001 minőségbiztosítási rendszef \ragy
ISo i3485 az orvostechnikai eszközök minóségbiztosítási rendszer meglététtgazo\ó akkreditált
szevezettő| szátmaző tanúsíwánnyal, v^gy azzaI egyenértékű szabványnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszer tanúsíwánnyal, melyet a szenődéshatáIya aIatt fenntatt.
Fentiek meglétét a szeruődéskötéskot Eladónak bizonytania szükséges. Áz érvényes és megfelelő
szefződéskötés feltétele.
tanúsíwány bemutatása
^

VII. SZAVATOSSÁG

1. Eladó feltétlen szavatosságot

vá17al atta nézve, hogy

a közbeszerzési eliárásban tett nyi]^tkoz^tai

valóságnak megfelelnek és igazak a szenődéskötés idópontjában is.

ku,k!,
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2.

3.

Eladó teljes és feltételen szavatosságot vállal arra, hogy

a

leírás szerinti termékekte
hogy
harmadik
személyeknek nincs
vonatkozó^n korlátozásmentes tulajdonjogot ad átYevő részéreés
történő
birtokba
adást, vagy a
joga,
az
ügyfelei
tészére
amely akár Vevó tulajdonszerzését, akát
olyan
hasznáIatot kotlátozná v agy kizárná.

Az

EIadő teljes és feltétlen jőtáIlást vállal és

míilszal<l

egyes termékeknek minőségrleg

alkalmasnak kell

^z
(rendeltetésszerű) használattal legalább 48
lennie atta, hogy azokat a használők a szokásos
hónapig használnt tudják. Fzenídőtartam a7attYevő sajátváIasztásátőI fiiggően jogosult a hibás termék
l<javítását vagy cseréjét,továbbá a hibás termék áItal okozott lgazolt kátának megtérítésétkérni
Eladótól.

VIII. A szerződés

1.
2.
3.
a.
b.

4.
5.
6.
7.

hatáIya, egyéb megállapodások

Jelen szerződés annak aIáírása napján lép batályba.
Felek a rendes felmondás (e1á1lá$ jogáthzá|ák.
Bátmely fél iogosult a szerződés felmondásáta (szankciós megszüntetés gyakorlására),ha a másik fél
súlyos szerzódésszegést követ el, különösen
amennyiben Vevő
i. a megrendelt eszközöket alapos ok nélkül nem veszi át.
ii. az e]],enétékmegfizetésévela Vevő ó0 napon tuli késedeiembe esik.
amennyiben Eladó:
i. jelen szerződésben súIyos szerződésszegésként meghatározott m^g^tartást tanúsítja,vagy
mulasztást követ el.
ii. 10 napnál hosszabb késedelembe es1k a szá]]itás vonatkozásában, továbbá amennyiben
iii. Eladóban közvetetten vagy közvetlend' 25o/o-ot meghaladó trrlajdoni részesedéstszerez
valame1y olyan jogi személy vagy iogr személyiséggel nem rendelkezó gazdaság tátsaság, amely nem
felel meg aKbt.62. $ (1) bekezdés k) pontiábanmeghatátozott feltételeknek.
iv. Eladó közvetetten vagy közvetleni7 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely
olyan jogi személy vagy iogr szeméIyiségge]nem rendelkező gazdasági tátsaságban, amely nem felel
meg a I{bt. 62. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
Ennek okán a Felek rögzítik, hogy Ennek érdekében szetződés teljesítésénekteljes idótartama
^
alatt E\adő tulajdonosi szerkezetét a Vevő számáta megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.5 (3)
bekezdés szerintí ügyletekről a Vevőket haladéktalanu] értesíti.
Á felmondás esetén QII-IV. Pont) azF,Iadő a már teljesítetÍ szolgáItatások ellenértékétejogosult.
Bármelyik fé] kötelezettsége' hogy szenődésszeEés esetén a másik fél figyelmét felLllvja megfelelő
hatándő djzésével a szetződésszegés megszüntetésére. Nem tetheli ez a kötelezettség a felet, ha az
olyan súlyú,hogy ez nem vátható el tőle.
Felek kijetentik, hogy a szerződés teljesítésébenfolyamatosan együttműködnek, a felmetüló
problémákról epx'mást haladéktalanul értesítik.
Felek jognyilatkozatukat l<tzárőIag fuásban, az áwétel helyét-ésidejét azonosítható módon igazoló
módon tehetik meg érvényesen.A Felek a fentieken érak az elektronikus levelezés e-mail és a fax
forrnáját ts'

Felek képviseletéte (ogny1latkozat tételére) ott meg1elölt esedeges korlátozásokkal az alábbt
^z
jogosultak
személyek

LázárőIagosan:

a. Yevő

tészéről:
Jognyilatko zat tételÍeiogosult képviselő:

Név, beosztás: Dr. Nagy Lajos főigazgatő
postacím: 9700 Szombathely' Matkusovszky u'
Te1.: 94 /51.5-501.

email: titkarsag@markusovszky.hu

"hh,W

5.

Szakrnai képviselő:
Név, beosztás: Máté P éter Míiszakj osztáIyvezető,
Postacím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Tel.: 94l515-508
emai-l: mere.pcter(rDn'rark us<x'lzklhr-r

b. Eladó
11

94/311 s42/s149
S

aían g. p e tef (.im 2Ík Lj S 9\'

részétől:.

Név, beosztás: Hantó Zsolt,.
Postacím:

Sarang Péter, csoport:rezető

cégv ezető

16 Budapest, Temesvár u' 20.

TeI.: 1/205-307 5
email: info@eo.hu

8'
9.

Szetződő Felek rögzítik, hogy |elen megállapodás csak a Feiek egyező akaramytJvánttásávalt, írásban
módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozí előírásalt (1a1.$) is.
Szenődő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdéstmegkísérlik peren kívüli békésúton
tendezni, és csak ennek eredménytelenségeesetén fofdulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés
nem vezet etedményre, úgy jelen szetzőáésbőI eredő jogvitájuk tekintetében kikötik - éttékhatáttől
függően _ a Szombathel1a Törvényszék és a SzombatheiyiJárásbítóságt<lzárőIagos illetékességét.

10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontia kógens jogszabáIyba
ütközne, vagy akőzbeszerzési eljárásköteIező éwényűdokumentumánaktattaknával ellentétes lenne,
akkor a szetződés fentieket sértó rendelkezése helyébe - minden további jogcselekmény, így
k{ilönösen a szetződés módosítása nélkiil - a megsértett kőtelező éwényűjogszabiiy tendelkezés vagy
kőzbeszetzési dokumentumi rendelkezés kerril. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha
valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szetződés része (vagy a
szeuődés nem tartalmazza (az
szerződésben szövegszerűen szetepelnie kell) és azt szövegszeríiefi
^

adott tendelkezés a szerződés részétképezi).

11. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem Íizet, illetve számol eI a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. ó2. s (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az FJad6 adóköteles jóvedelmének
csökkentésére alkalmasak.

'l2. F'Ladő a jelen szevődés alákásával szavatosságot váIIaI, hogy
saeraődéskötés idópontjában is megfelel

a

közbeszerzési eljáúsban tett

valóságnak.

valamennyi nl1latkozata
^
13. Jelen szerződésben nem sza|>áIyozott kérdésekbenMagyarország hatályos 1ogszal:,ályai, különös
tekintettel aPolgárt Törvénykönyw (Ptk.)' illetőleg a Kbt. vonatkoző rendelkezései az irányadőak.
14' Jelen szetződés elváIaszthatatlan ftszétképeziaközbeszetzési eljátás itatanyaga.
15. Jelen megállapodás 4 megegyező példányban készriLlt melyből 1 példány az B\adőq3 példány a Vevót
illeti meg.

Szombathely,
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