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III.Adásvételi szerződés

Mely létrejött egyfelől a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos, főigazgatő
adószám: 1 58 13860-2-1 8
KSH statis ztikai sz ámj el : L 5 8 1 3 8 6 0-86 1 0-3 1 2 - 1 8
b ankszámlaszám : Magyar AllamkincstéLr, I 0047 004-003
mint Vevő

33 1

66-00000000

másrészről

neve: CPP Budapest Kft
címe: 1145 Budapest, Amerikai út 33
képviseli: Molnár Tamás, ügyvezető iglzgztő
cégi egyzékszám: 01-09-061688

adószám:

1,0240616-2-42

ankszámlaszám : MKB B ank Zrt. 10300002 -203 12 43 7-0 0 0 032 85
mint Eladó ktizött alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel'
b

PRE,AMBULUM
Vevő, ,,Egyszer használatos injekciós túk, fecskendők, infirziós, transzfaziós szerelékek
beszerzése'' tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. torvény (a továbbiakban:
Kbt.) 113. $. alapjrán nyílt közbeszerzési eljarást folytatott le.

Vevő az e|járástmegindító felhívásban megjelölt hataridőre beérkezett ajánlatokat elbírálta' és
a Kbt. 76.$ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ar -értékarány alapjan ajánlatot benyújtó
Aiánlattevőve| a/!?számurészajánlat eredményekéntköti meg a jelen szerződést.
A jelen szerződés elválaszthatatlanrészét képezik az alábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás - kiegészítő tájékoztatás(ok) - közbeszerzési dokumentum - ajánlat.
Jelen szerződés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az okrnányok alábbi sorrendjét
hatérozzákmeg:
a) a ktjzbeszerzési eljfuás közbeszerzési dokumentuma és a kiegészíÍőtájékoztaÍás
során feltett kérdésekés azoha adott Ajanlatkérői válaszok (amennyiben releviíns)
b) a közbeszerzési eljarásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hiánypótlások (amennyiben releviíns)
c) ielen 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 _táreYa:

1.1. A közbeszerzési dokumentumban meghatározott, és a jelen szerződés 1. sziímú
mellékletébenmegnevezett ,F"gyszer használatos injekciós tűk, fecskendők, infúzirós,
transzfúziós szerelékek beszerzése'' (továbbiakban: termékek) beszerzése.
EIadő álta| száIlítandó termékeknek meg ke1l felelnie a l. számú melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőkneWpnarlétereknek' melyeket az

Az

Eladó a páIy ázatában megaj ánlott.

I.2.

Az Eladó

vállalja, hogy a termékeket a beadott pályázatában rogzített szakmai

és

minőségi követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeallításban szá|lítja.

A

szeruődés 1. szrímúmellékletébenmeghatarozott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szüksé gleteinek frig gvényében 20 százalékkal lefelé eltérhet.

2. Szerződéses érték:

A Vevő

által a szerződés ellenértékekéntaz Eladónak fizetendő összeg nettó 198 000
Ft/év + 27oÁ Afa, azaz bruttő 251 460 Ftlév, mely Vevő központi telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) száIlítva,tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
arlistát a jelen szerződés 2. szénrru melléklete tarÍalmazza. Az ár magában foglalja a termék
be szerzé sé t, széi|ítását.
2.2.

Az Eladó által megadott arak aszeruődéshxáIya alatt kötöttnek tekintendők.

A

szerződéses ár tarta|mazza az 1. pontban meghaténozott termék árÍlt' a behozatalával,
forgalomb a hozataIáv al kapc sol atban felmerült ö s szes kcilts é g gel e gyütt.

3. Fizetési feltételek:

3'1. Vevő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szetződések ellenértékéta
teljesítésigazolását követően kiállított számla alapjan azEIadő MKB Bank Zrt.-nél vezetett

.

Banknál vezetett 10300002-20312437-00003285 szé.n'lu bankszámláj ára átÍalással teljesíti a
számla kézhezv ételétő 1 számított 3 0 napo S fi zeté si hataridővel.
A számla mellékletétképezi, a Kbt. 135. s (1) bekezdés szerinti teljesítésigazolás.
Teliesítésigazolást a Markusovszky Egyetemi oktatókórház - Logisztlkai osztáIy, átvevő
raktarosa végzi.

Vevő előleget nem fizet. Eladó részszáriátnem nyújthat be.
Amennyiben azElradő alváIIalkozót vesz igénybe, a kifizetésérea Kbt. 135. $ (3) bekezdése
azírányadő.

A

szerződő felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36lA.
$ frgyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.

3.2.

3.3. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek' amikor Vevő bankja Vevő számláját
a kifizetésre kertilő összeggel megterheli.

t

A Vevő

a fizetési hataridő lejartát követően késedelemmel megfizetett vételiírután a hatályos
Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelern

teljes időtartamara.

3.4. Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat e| a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben
olyan költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő tarsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek aZ Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo számáta megismerhetové teszi és a 143. $ (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Vevot haladéktalanul értesíti.

külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes Ajanlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély

A

igénybevétele nélktil.

4.

A szerződés megszűnésénekfeltételei

4.I. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek

a

másik fél súlyos

szerzodésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnalt hatállyal Í-elmondhatják.

Az Eladó részérőlsúlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

-

_

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítési kötbér mértéke meghaladná a20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
ameÍ]nyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
amennyiben a szerződéSt, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harrnadik személy részére a Vevő előzetes hozzájánilása nélkul átnlházza,
az eseti megrendelések teljesítésesoriín fél éven belül háromszor késedelembe esik a
1eszállítással.

Vevő részérőlsúlyos szerzódésszegésnek minősül különösen:
- ha többszöri - minimum 2-szer - elmaradásának oka egyértelműen a Vevő indokolatlan

-

magatartásának róható fel,
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.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesítlk az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítésea1ó1, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon tt" tart. Ebben az esetben
bfum$y\k l€\ 1ogosu\t a szerzódést egyoldalúan, azonnali hatál|yal, a mástk ÉIáez nrcízar
aj ánlott levélben elküldött íráso s érte sítéssel fe lmondani.

A

szerződés egyik fél áltaI kezdeményezett bármilyen okból történo felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kÖlcsönösen elismert vállalások teljesítésétólés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.

4.3.Vevő jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó neki felróható okból oly mértéKi
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér: a késedelem vagy a hibás teljesítéseléri a 20
napot.

4.4.EIadő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az a|ábbí
mértékűkötbérflzetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított megrendelés nettó
ellenértéke, mértékea késedelem minden naptari napja utiín napi 1 Y, a kötbéralapra
vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított megrendelésre vonatkozőan
maximum 20 nap késedelemig érvényesíti.Azt követően Vevő jogosl\t a szerződéstől elállni
vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint érvényesíthetia meghiúsulási
kotbért a Vevő.
Hibás teljesítési kötbér:

Vevő hibás teljesítés esetére a hiba felmerülésétől a hiba kiküszöbcjléséig terjedo időtartamra
a hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó ellenértékének1%-a hibás teljesítésikotbér
vállalását írja elő. A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 20 nap hibás
teljesítésig érvényesíti.A 20 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás teljesítésbol
eredő és a hibás teljesítésselokozott karok megtérítésérevonatkozó Vevői igényeket nem
érintve - az A1ánlatkérő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot
meghaladó hibás teljesítésta Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti'
Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem szállított megrendelés nettó értékének30%o-a, megfelelő
mértékűkötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a
A mar érvényesített
késedelmi vagy a hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell számítari a meghiúsulási kötbér összegébe.

A kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon

jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kcitbér

összegével nem fedezett kárának megtérítésétkövetelje.

4.5.AVevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha a
- aZ Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szewezet, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpondában meghatározott feltétel;
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatétrozott feltétel'

4.6.

A Kbt'

143. $-ában foglaltak alapján

a

szeruódés megszüntethető, vagy

a Vevő

a

szerződéstől elállhat.

5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. Eladó a termékeket a Vevő k<izponti telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.
u. 5.) költségmentesen INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szálIít1a le Vevő részéte.

5'2.

A

felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállításara folyamatos szállítás

keretében kertil sor az alábbiak szerint:

k

Eladó a teljes termékmerrnyiségből a Vevő által havonta meghatarozott termékeket a
szerződés hatályba lépésétkövetően a Vevő által feladott írásos (e-mail, fax, posta)
megrendelés kézhezvételétőlszámított 7 napon belül szállítja le. Munkanapon 8:00
óra és 15:00 óra között az EIadő részérebeérkező Megrendelések aznapi, míg a
15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkasztineti napot követő
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.
Eladó a vonatkoző részszá||ítmanyVevő részéretörtént leszállítását követően
j o go sult a r észszállitmány e enértékétV evő t é szére le szátmlázni havonta e gy S Zer.
Vévő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívrínttermékek
megnevezését, mennyiségét'valamint a szállitás napjanak kért időpontját, amely
időpontot Eladó köteles figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon
telj esíteni a száIlÍtást.
Vevő részérőIa megrendelést a Logisztikai osztály illetékes előadója végzi, az
átvételi feladatokat a Központi r aktttr dol gozói v égzlk (hétfő-pénteken 8. 00- 1 5. 00
óráig).
Sürgős esetekben Eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus
megrendelés alapján - 12-24 óran belül lartozlk teliesíteni. Siirgős esetnek minősül,
amerrrryiben Vevőnél váratlan rendkívüli helyzet (pl: valamely Eladó termékhianya)
1 1

-

á11

ferrrr'

Eladó előszállításrakizárő|ag a Vevő írásos hozzájáruIása esetén jogosult.
Amenny1ben az Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket hataridőre nem
te|jesíti, úgy koteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paramétení
terméket a Vevő részérea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban
felmerülő minden költséget Vevo részéremegtéríti.
A termékek átvételét a Központi raktár képviselője végzi.

5.3.

Eladó előszállításrakizátőIag a Vevő írásos hozzájfuulása esetén jogosult.

5.4.

Eladó

kapcsolattartója, ügyintézője, megrendelés adminisztrációjáért felelős
ügyintézóje: Djurec Ildikó
Djurec Ildikó
Név:
1145 Budapest, Amerikai út 33.
Cím:

Tel/Fax/E-mail/Mobil: +36
ildiko.

dj

urec@cppbudapest.hu/

+3 6

I

422-37001+36

1

422-37081

20 49 57 0 42

6.Csomagolás:
6.1. Eladó a leszállítandó terméket a|ejarat időpontját jól láthatóan felti.intetve, a száLlrítás
módjanak megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és
trárolásra vonatkozó címkékfeltüntetésre kerülnek.
6.2. Yevő a leszálr\ítarti kért termék mennyiségét úgy lartozik meghatéxozni, hogy az E|adő
áItaL előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség
IeszáIlítására ninc s mó d.

A isomagolási egységerVEladólevélen

.*
*

az alábbi adatok szerepelnek:

Vevő megnevezése: MaÍkusovszky Egyetemi oktatókórház
a doboz tartalma.

'l'
*
*
*
7.

a szerződés szi1ma:

dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Dr. Istviín Lajos krt' 3. _ Központi Raktar
Szállított mennyiség, Nettó Ft, Afa, bruttó Ft (Szállítólevél esetében)

A termékek átvétele. tárolása

és felhasználása:

7.1.A termékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizarő|ag a csomagoláson
észlelhető sérülésekés dobozhianyok esetén jelent be a fuvarozóval szemben karigényt.

7.2'A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor csak
dobozonként kenil sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást követő i0

munkanapon belül végzi el.

7.3.A mennyiségi hianyokról és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Eladó tészére.A megállapított hiányokat és sénilt terméket azEladő a

jegyzőkönyv kézhezvételétolszámított 30 napon belül saját kclltségére utánszáI|itással tartozik
pótolni'

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének
megfelelő köriilmények között t aktár ozza.

A termék minőségi átvételérea felhasználás függvényében folyamatosan kerül

sor.

8. Szavatosság:

8.1.E1adó a jelen szerződés aIapján leszallításra kerülő termékek esetében szavatolja a
leszállítástól szrímított 1 2 hónapo s felhasználhatóságot'
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve az EIadő ajánlatában
rogzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójanak megfelelően
nem használható, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapjan köteles az terméket saját
koltségére30 napon belül kicserélni. A kicserélt termék tekintetében a lejárati időtartam a
csere időpontjától újra kezdődik.

Az egyes termékekre vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonbart a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátranyosabbak nem lehetnek Vevő szárnÍna, vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerzódésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az termékekhez
me

1 1
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9. Import és eeYéb engedélyek. adók. illetékek:

Eladó a kÓzbeszerzési dokumentumban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő
részérea jelen szerződés specifikációjában meghatározott termékek forgalombahozatalához
sztikséges hatósági engedélyeket.

Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak telj esítésévelkapcsolatban
Magyarors zágon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

10.

A

Hatálvba lépés:

szerződés az aláírás napjától számított 30. napon lép hatályba, és 1 évig marad érvényben.

11. Egyéb feltételek:
1

1.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. $-

a figyelembevételével'

beszerzés targya központosított - országos, regioriális t
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kertilhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki:
Vevő szerződéses kötelezettséget kizátőlag Polgríri Törvénykönyvről szőIő 2013' évi V.
törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés térgyétavonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben
vagy összevont kozbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szetződés kertil
megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevonek semmilyen hátrányos következménye
1

1.2. Tekintettel arra, hogy

a

nem származhat.
11.3. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajanlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen értesítésekhatáIya a cimzett áItal'i
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskoráll be.

Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példanyban késziilt, melyből I péIdány az
Eladót, 3 példany a Vevőt illeti.

Jelen szerződés 1 . sz., 2. sz. melléklete a szerződés alapját képezó közbeszerzési eljarásban
Vevő által kibocsátott kozbeszerzési dokumentum, valamint azEIadő által benyújtott ajánlat a
szeruődés elválaszthatatlan részétképezik.
11.4. A szerzódő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól' ha a nem teljesítésellenállhatatlan erők
következménye' Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárőIag a háboru, földrengés'
túzvész,robbanás, általános aÍryag- és üzemanyaghiany.
Az ellenállhatatlan erő á|ta| érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet
bekövetkeztérol illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

12. Bíróság. alkalmazandó iog:

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,
tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ennek soriín egyezség nem jön létre, úgy kikötik a

k

perértéktől fiiggően

a

Szombathelyi Törvényszék, illetve

a

Szombathelyi Jrárásbíróság

kizrárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyaÍ
anyagi jog, így kiilönösen

a

Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az iranyadók.

Szombathe ly. 2017. 08.08.
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