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RoÁsvÉrrlt KERETSZERZÓoÉs cnszrRoENTERoLÓGIAl ENDosZxÓpos
sZAKMAI ANYAGoK BEsZERZÉSE rcy ÉvesloÓtnRtnuRn'
KONSZIGNACIOS RAKTAR KIHELYEZESSEL.

Adásvételi keretszerződés

mely létrejÖtt egyrészról a

Markusovszky Egyetemi oktatók órház
címe: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u' 5.
Képviseli: Dr' Nagy Lajos, Íőigazgatő
KSH statisztikai számjel: 15813860-8610-312_18
Adószáma: 15813860-2-1 8
Számlaszám: 10047004-00333166-oooooooo, Magyar Államkincstár
a továbbiakban: Vevő -

másrészrol a Micromedical Kft.

Képviseli: Fülöp Zoltán ügyvezető
Címe: í152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Cégjegyzékszám: 0 1 -09-267028
Adószám : I08'/ 3 5 53 -2-42
Számlaszám: 1 0700392-4291 7308-51 1 00005
- a továbbiakban: EladóEgyÜttesen _Felek - kÖzÖtt

az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
Vevő, ,,Adásvételi keretszerzodés Gasztroenterológiai endoszkÓpos szakmai anyagok beszerzése egy
éves idótartamra, konszignáciÓs raktár kihelyezéssel.'' tárgyban a kÖzbeszerzésekról szÓlÓ 2015' évi
cXLlll. torvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.$ alapján nyílt kÖzbeszerzési eljárást folytatott le.
Yevő az eljárást megindÍtó felhívásban megjelÖlt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és ...
rész(ek) tekintetében a Kbt.76.s (1) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árÚ ajánlatot
benyújtÓ Ajánlattevővel köti meg a jelen szerződést.
A jelen szerzódés elválaszthatatlan részétképezik azalábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás - kiegészítotájékoztatás(ok) - ajánlattételi DokumentáciÓ - ajánlat
Jelen szerzodés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:
a) a kÖzbeszerzési eljárás ajánlattételi Dokumentációja és a kiegészítÓ tájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérói válaszok (amennyiben releváns)
b) a kÖzbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypÓtlások
(amennyiben releváns)
c) jelen szerzodés.
Felek kijelentik, hogy jelen szerzódésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fenti elozmények ismeretében kotik meg a jelen szerzŐdést.

1.l

Szerződés tárgya:

1.1. Jelen szerződés tárgya a VevŐ által kidolgozott KÖzbeszerzési Dokumentumokban részletesen
meghatározott, valamint a Szerzódés 1. számÚ mellékletében megnevezett, részletesen körÜlírt

,,GASZTRoENTERoLÓGlAl ENDosZKÓPoS SZAKMA| ANYAGoK''. (a továbbiakban:
termékek) az EladÓ ajánlatában Vlll. Részajánlat Fém stentek részajánlatában rÖgzített
minoségben, kivitelben és választékban, az Ajánlat szerinti áron, a Vevo által lehÍvásonként
meghatározott mennyiségben, a jelen Szerzodésben meghatározott feltételek szerinti leszállÍtása'

Az EladÓ által szállítandÓ termékeknek meg kell felelniÜk a 1. számÚ melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmaijellemzoknek/paramétereknek, melyeket EladÓ megajánlott'
1.2. Jelen Szerződés a|áírásával Vevo megrendeli, EladÓ pedig elvállalja az 1.1. pontban rÖgzített
Termékeknek EladÓ az ajánlatában rogzített szakmai és minőségi követelményeknek megfelelo
szállÍtását a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel

szerzodés 1' számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevó tényleges
szÜkségleteinek fÜggvényében 20 százalékkal felfelé eltérhet. Vevo, az adás-vételi keretszerződés

A

lejártát megelozo 30 napig' rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség átvételérol

opciók ismertetése:
Mértéke:a megadott teljes, tételes keretmennyiség + 20%-a.
Vevő' az adás-vételi szerződés lejártát megelozó 30 napig, rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség
átvételérol. A Kbt.58. s (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtol
értendő, azaz az adott kÖzbeszerzési rész szerinti teljes ÖsszesÍtett darabszámra vonatkozik.az azon
belÜli termékek darabszámáIol fÜggetlenÜl. Azokban az esetekben, amikor eZ nem egész számú
terméket eredményezne, Vevo a kÖvetkezo egész számra felfelé kerekÍti a mennyiséget.

2.t

Szerződéses érték:

2.1. A Szerzódés 1.1. pontjában meghatározott Termékeknek a Szerzodés szerinti szállÍtásáért a
Eladót összesen
Vlll. Részajánlat Fém stentek esetében
forint + ÁrR
nettÓ 2 231 ooo Ft + ÁFA, azaz nettő kettőmillió-kettőszázharmincegyezer
. A Vevoszerződés ellenértékekéntaz Eladónak fizetendő Összeg jelen szerzódés 2' sz. mellékletét
képező tételes árlista alapján kerÜl elszámolásra, mely a Vevo kÖzponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállÍtva, tartalmazza a termékek ellenértékét.Az ár magában
foglalja a termék beszerzését, szállíiását'
2.2' Az EladÓ által megadott árak fix árak, amelyek a szerződés hatálya alatt kÖtÖttnek tekintendők és
tarlalmaznak minden, a Szerzódéssel kapcsolatos díjat és kÖltséget (bel- és kÜlföldi szállítás' vám,
egyéb járulékos kÖltségek, stb.)'
2.3.A jelen szerződés alapján leszállításra kerÜlő termékek ellenértékéta szerzódés 2' sz' melléklete
tar1almazza. Az árak a Vevő telephelyére (Szombathely) leszállítva DDP és fuvareszkozről a Vevő
által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfeleloen azárak a Eladó általjelen szerzodés
alapján te|jesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékéttartalmazzák, így ezeken túlmenően a EladÓ
semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevotol további dÍj- vagy kÖltségtérítésigénylésére.

2.4'A fenti árak a jelen szerzodés hatálya alatt kÖtÖttnek tekintendők, azok mÓdosítására - az alábbi
kivételekkel - kizárÓlag a felek írásos megállapodása alapján kerÜlhet sor.
2.5. EladÓ a fentiek szerinti mÓdon és formában kÖteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés
tárgyát képezo termékekre vonatkozÓ, az annak gyártója által meghirdetett kedvezményeket a Vevő
részérebiztosÍtani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea
meghirdetett akciÓ feltételei szerint az Eladó jogosult.

A jelen szerződés alapján létrejÖvő eseti lehivások ellenértékea felek által a termékek átvételekor a
fuvarlevélen/EladÓlevélen árucikkenként feltÜntetett mennyiség alapján a későbbiekben
meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerzŐdés 3./ pontjában
foglaltaknak megfelelően kerÜl kifizetésre'

3. Fizetési feltételek:

3'1. Vevő a jelen szerzodés alapján létrejÖvő megrendelések ellenértékéta teljesítésigazolását
követően kiállÍtott számla alapján az EladÓ Cib Banknál vezetett 10700392-429'17308-51100005
számú bankszámlájára átutalással teljesíti a számla kézhezvételétolszámított 30 napos fizetési
határidovel. Vevő elóleget nem fizet. EladÓ részszámlát nem nyújthat be.

3.2. A szerződő felek kijelentik, hogy az adozás rendjéról szÓló 2003. évi XCll. tÖrvény 36/A. s
figyelembe vételével járnak el a kifizetések esetén.

3'3. A fizetés abban az idŐpontban számít teljesÍtettnek, amikor Vevo bankja Vevő számláját a
kifizetésre kerÜló Összeggel megterheli.
A Vevo a fizetési határido lejártát kÖvetően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
TÖrvénykÖnyvben meghatározott késedelmi kamatot kÖteles megfizetni a késedelem teljes
idotartamára

3'4' Az EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelÖsszefÜggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62. $ ('1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelo társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek a EladÓ adÓkÖteles jÖvedelmének
csökkentésére alkalmasak, illetve, a szerzÓdés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetové teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekrol a

Vevőt haladéktalanu l értesíti.

A kÜlfÖldi adÓilletoségű Eladó kÖteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenÜl beszerezhet a nyertes
Ajánlattevőre vonatkozÓ adatokat az országok kÖZÖttijogsegély igénybevételenélkül.

3.5. Az EladÓnak a megrendelések leszállítását, a Termékek szolgáltatását szállÍtólevélen vagy
számlamásolaton kell igazolnia. A szállÍtÓlevél Vagy számlamásolat minimum tarÍalmazza a
termékfajtánkénti megnevezést, a csomagolási mennyiséget, csomag mennyiségét,lejárati idejét és a
SARZS/LOT számát.

Számlát

a

teljesÍtést kÖvetoen, megrendelésenként a teljesítéssorán kiállított szállítÓlevéllel

összhangban a Vevő székhelyének cÍmére kell benyÚjtani
4' A szerződés megszű nésénekfeltételei

4.1. Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél súlyos
szerzodésszegése esetén Írásos értesÍtéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.
4.2' Az EladÓ részéről súlyos szerződésszegésnek minosÜl kÜlÖnÖsen:
- amennyiben a késedelmi kötbér mértéke meghaladja a kÖtbér maximumát (20 nap késedelem),
- 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 Megrendelo előzetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

_ az

eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik

a

leszállítással'

4.3. Vevő részéről súlyos szerzodésszegésnek minősÜl kÜlonÖsen:
- amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségétaz erre tÖrténo írásbelifelszólÍtásban megjelölt határidőig nem teljesÍti,
- amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti.

4.4. A Vevo jogosult a Kbt. 143. s.- ban foglaltak alapján

a

szerződés felmondására, vagy

attÓl

tÖrténo elállásra.

4.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenorzési körén kívÜl eső

események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzodésből eredő kötelezettsége teljesítése
alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást koveto hÓnapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél
jogosult a szerzódést egyoldalÚan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett, ajánlott levélben
elkÜldÖtt írásos értesÍtésselfelmondani'
_ országos' regionális -, illetve fenntartó
,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított
által, vagy a fenntartÓ megbÍzásábÓl indÍtott kÖzÖs kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet'
ezért Megrendelo a kÖvetkező bontÓ feltételt kÖti ki.
Megrendelő szerzodéses kÖtelezettséget kizárólag a Polgári TÖrvénykönyvről szÓló 2013. évi V.
tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bonto feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan a központosított közbeszerzési rendszerben' Összevont
kÖzbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indÍtott kÖzÖs
kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerül megkÖtésre, a
kÖzpontosított' közÖs Vagy összevont kozbeszerzés rendszerében kelI a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rÖgzítik, hogy ebbol Megrendelőnek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat."
4.6' A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténo felmondása nem mentesÍti
Szerzódő Feleket az egymás által kÖlcsÖnÖsen elismert vállalások teljesítésétolés ezek
elIenértékénekkiegyen ítésétől.
l

4.7. EladÓ a jelen szerzodésben rÖgzített kÖtelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kÖtbé rf izetési kötelezettség gel tartozi k Vevőnek:
Késedelmi kÖtbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállÍtott tétel nettÓ teljes ellenértéke,
mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten. Ajánlatkéro a
kötbért legfeljebb a késedelmesen szállított tétel 20 napos késedeleméig érvényesÍti.Azt kÖvetóen az
Ajánlatkéro jogosult a szerzódéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesÍtésesetében,
valamint érvényesÍthetia meghiÚsulási kÖtbért az Ajánlatkéro.
Hibás teljesítésAjánlatkérő a hibásan ieljesített áru kicserélésétírja eló' Nyertes ajánlattevó kÖteles a
nem megfelelo minőségű áru hibásan teljesített szállÍtásának cseréjére,az írásos bejelentéstől
számított 72 Órán belÜl. Amennyiben a Nyertes ajánlattevo az írásbeli felszólítás kézhezvételétől
számÍtott 72 Órán belÜl nem cseréli ki a hibás árut, akkor a kÖtbérkövetelést, mint elismert kÖvetelést
kell nyilvántartani és így az beszámÍthatÓvá válik, a Kbt. 135. s (6) bekezdése szerinti feltételek
teljesÜlése esetén. Ajánlatkéró a nyertes ajánlattevo szerződés szerinti teljesítéséigkésedelmi kÖtbért
alkalmaz. Maximuma: 20 naptári nap késedelem.

MeghiÚsulási kÖtbér: A Szerződés nyertes ajánlattevonek felróhatÓ okbÓl történó meghiÚsulása
esetén a EladÓ a teljes nettÓ szerződéses Összeg 30%-ának, megfelelő mértékŰkotbér megfizetésére
kÖteles. A meghiÚsulási kÖtbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás teljesítésikÖtbér
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikÖtbért be kell számítani
egyidejű érvényesítését.
a meghiÚsulási kÖtbér Összegébe.

Vevő a
szerzodés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, ha
- az EladÓként szerződo fél a teljesítéstjogos/méltányolhatÓ ok nélkül megtagadja
- a teljesítéskizárÓlag a EIadÓként szerződó fél érdekkÖrében felmerÜlt okbÓl lehetetlenÜl el
-

A

a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 10 napot'

kÖtbér megfizetése nem érinti Vevő azon jogát' hogy a szerzodésszegéssel okozott és a kÖtbér
Összegével nem fedezett kárának megtérÍtésétkÖvetelje. Hibás teljesítésesetén Vevő csak a termék
kicserélésétfogadja el.

A szerzodéS egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténó felmondása nem mentesíti
Szerződó Feleket az egymás áltaI kÖlcsÖnÖsen elismert vállalások teljesÍtésétolés ezek

4.B.

ellenértékénekkiegyen ítésétől.
l

A Vevő jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerzodéssel éríntett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon - ha
a) a Eladóban közvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennálla 62.$ (1)bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel,
b) a EladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62'$ (1)bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a EladÓ a szerzódés megszűnése előtt már
teljesÍtett szoIgáltatás szerzodésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.
5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. EladÓ a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5...) kÖltségmentesen lNCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szállítja
le Vevő részére.
5.2' A felek megállapodnak abban, hogy az Eladó konszignáciÓs raktárt létesíta Vevő telephelyén az
alábbiak szerint:

-

Az

EladÓ a jelen szerzodés 3. mellékletétképező részletezés szerinti konszignáciÓs

raktárkészletet biztosít' melyet a szerződés hatályba lépésétkövetően'10 napon belÜl
köteles leszállítani. A konszignáciÓs raktárkészlet nagyságrendje az éves árumennyiség 20
ot

/o- d.

-

A

-

A Vevő a felhasznált - konszignáciÓs raktárból kivett - termékeket az etikettjével, vagy a
termék kÓdjának feltÜntetésével, konszignáciÓs lejelentő lapra vezeti fel és kÜldi el a

-

A lejelento lapok alapján a Eladó 24-48 őrán belÜl tartozik leszállítani a termékeket, sÜrgős

készlet átadásárÓl átadás-áivételi jegyzőkÖnyv készÜl, mely a szerzódés 4. számú
mellékletét képezi. Az átadás-átvételi jegyzőkÖnyv tartalmazza az átadott termékek
megnevezését, mennyiségét,egységárát, értékét,a raktár kezelójét, felelősét.

Eladónak, mely egyben Vevoként is szolgál a megállapított idő intervallumokban.

esetekben 6-12 Órán belÜl.
kihelyezett termékek kezelését,lejárat ellenőrzését, felhasználás kÖvetését,lejelentés
továbbÍtását (logisztikai osztáIy felé) valamint a konszignációs raktári készlet kezelését a

- A
-

'.. képviselóje végzi.
Amennyiben a Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidore nem teljesíti'
úgy kÖteles a VevÓ álta| megjelÖlt azonos funkciÓjÚ' azonos paraméterű terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerülő minden
kÖltséget Vevő részéremegtéríti.
A felhasznált terméknek minősÜl az, amelynek a csomagolása megbontásra kerÜlt. A
megbontott csomagokat szÜkséges a lejelento lapon feltÜntetni.

Eladó számára konszignációs raktár kialakÍtása kÖtelezo, amelyben a fogyást az intézet két hetente
jelenti. A raktár elvárt feltÖltÖttsége a megadott Összmennyiség 20%-a
EladÓ csak a Vevo írásos hozzájárulása esetén jogosult előszállításra.
A termékek átvételét a Logisztika osztály képviselŐje végzi

5'3.Vevo tudomásul veszi, hogy a még fel nem használt (nem megbontott egységcsomag), a Vevo
által tárolt termék mindaddig

azEladi

tulajdonát képezi, amíg annak vételárát a Vevő ki nem fizette'

5.4.A Vevő felelősséget vállal a termékek szakszerű és biztonságos orzéséértés tárolásáért. Vevőnek
bizonyíthatóan felrÓhatÓ mulasztásokbol származÓ hiányokért és károkért (ide tartozik pl. a lejárt
szavatosságÚ, de fel nem használt tartozék is) Vevo teljes anyagi felelősséget vállal.

5.5.

Ügyintézője, megrendelés adminisztráciÓjáért felelős Ügyintézóje:
Név: Papp Katalin
Cím: 1 152 Budapest, Szentmihályi 'Jlt 137
Tel/Fax/E-mail/Mobil: 061 3674806, papp.katalin@micromedical.hu
E|adÓ kapcsolattartÓja,

.

6' Csomagolás:
6.1. Eladó a leszállítandÓ terméket a lejárat idopontját jÓl láthatÓan feltüntetve, a szállítás módjának
megfelelo csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
címkékfeltÜntetésre kerÜ lnek.

6.2. Vevo a leszállÍtani kért termék mennyiségétúgy tartozik meghatározni, hogy a Eladó által
elozetesen kÖzölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállÍtására nincs
mód.

A csomagolási egységen/Szállítólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
*
VeVo megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
*
a doboz tartalma,

*
*
*
*

a szerződés száma''

dobozszám,
Szállítási cÍm: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.
Szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa' bruttÓ Ft (Szál|jtÓlevél esetében)

7. A terrnékek átvétele, tárolása és felhasználása:

7.1' A termékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárilag a csomagoláson
észlelheto sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓvaI szemben kárigényt.
7.2.A fentieknek megfeleloen a termék mennyiségi átvételérea leszállÍtáskor csak dobozonként kerÜl
sor, míg a tételes mennyiségiátvételtVevo a leszállítást kÖveto 10 munkanapon belÜlvégziel.

A mennyiségi hiányokrÓl és sérulésekrol a Vevó jegyzőkÖnyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére'A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓ a jegyzőkönyv
7.3.

kézhezvételétŐl számított 30 napon belÜl saját kÖltségéreutánszállítással tartozik pÓtolni.
7.4. Téves áruszállítás, cÍmzés esetén Yevó az eltérésta számla vagy Eladó másolatára rávezeti és
EladÓ megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utÓlagos észrevételesetén
Vevő jelzéséreEladó azáru elszállításárÓl 3 napon belÜl intézkedik'

Az EladÓi gyűjtőcsomagoláson beluli mennyiségi hiány, eltérés,sérÜlésmiatt Vevónek az áru
3 napon belÜl van lehetŐsége reklamáciÓval élni. Az utÓlagosan megállapított
mennyiségi hiányokrÓl jegyzőkÖnyvet kell felvenni. A jegyzókÖnyv felvételéhez a

7.5.

átvételétőI számított

EladÓt - a kifogások és a szemle idopontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével - telefaxon
meg kell hívni.

7.6. A termék leszállÍtását követően észlelt minoségi kifogást a Vevő haladéktalanul kÖteles írásban

bejelenteni az EladÓnak. A minőségi kifogás rendezésére vonatkozó szabályokat a szerzodés 3. sz.

kapcsolatos költségek,
melléklete tartalmazza. A minőségi kifogás érvényesítésével
megalapozottsága esetén azEladÓt' alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.

a

kifogás

leszállított termékeket a Vevo saját költségére és veszélyérea termék természetének megfelelő
kÖrÜlmények közÖtt raklározza'

A

A termék minőségi átvételére a felhasználáskor folyamatosan kerÜl sor.
8. Szavatosság:

8.1' EladÓ a jelen szerződés alapján leszállításra kerÜlő termékek esetében szavatolja a leszállÍtástÓl
szám ított 1 2 hÓnapos sterilitásVfelhasználhatÓságot.

fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapÍtást nyer' hogy a jelen szerződésben, illetve az EladÓ ajánlatában rögzÍtett
minóségi paramétereket, kovetelményeket 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 termék tekintetében a lejárati időtartam a csere időpontjától újra
B.2. Amennyiben

a

kezdődik'

termékre vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rÖgzítetteknélhátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, Vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerzodésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az termékekhez mellékelt

Az egyes

szavatossági előírások tartalmazhatják.

9' lmport és egyéb engedélyek, adók, illetékek:
EladÓ

a Közbeszerzési Dokumentumokban

jelen szerződés specifikáciÓjában

előÍrtak szerint saját kÖltségére biztosítja Vevó részérea

meghatározott áruk forgalomba hozatalához szÜkséges hatÓsági

engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÚl felmerÜlő adÓkat és illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo 9001 minőségbiztosítási rendszer
vagy lSo'13485 az orvostechnikai eszkÖzÖk minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló akkreditált
szervezettől származo tanÚsítvánnyal, Vagy azzal egyenértékŰ szabványnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszer tanÚsÍtvánnyal, melyet a szerződés hatálya alatt fenntart
10. Teljesítés időtartama alatti termékcserérevonatkozó előírás (Kbt.
szerint):

141's

(4) bek. a) pont

Az Ajánlatkéro felhívja t. Ajánlatkérő figyelmét, hogy a szerzÓdés hatálya alatt azon

termékek

esetében, ahol a
mehetnek végbe, illetve nem elérhetoek ott lehetőséget biztosít az Ajánlatkérő a termékváltásra, méret
váltásra annak érdekében,hogy a szerzodés idotartama alatt az Ajánlatkéro kiszolgálása mindig
magas szÍnvonalon tÖrténhessen, az A1ánlattevőnek a termékek elavulása, megszűnése esetén is
biztosítani kell az ellátását, az a1ánlat tételkori termékválasztéknak megfelelő Új termékkel.
A termékváltás során a következo szabályokat kell betartani és alkalmazni:
- A Megrendeló a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz EladÓt a

piaci trendnek megfelelően rÖvid időn belÜl muszaki/technolÓgiai változások

döntésről

- A
-

megajánlott, Új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítménybeli/műszaki paraméterekkel kell rendelkezni, mint az előd terméknek.
Az Új termékek gyártmánycsaládjának meg kell egyezni az előd termék gyártmánycsaládjával'
Az új termék ára még magasabb teljesítmény/kapacitás esetén sem haladhat1a meg az
elődtermék nettó egységárát.

11. Hatályba lépés:
A jelen szerzódés mindkét Fél általi aláÍrásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerződéskotésre
a 32012015" (X. 30.) Korm. rendelet 13. S (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány

kiállÍtásának napját kÖvetoen kerÜl sor, úgy a szerződés 2018. június 15 -én lép hatályba,

és 12

hónap, határozott idótartamra marad érvényben.
12. Egyéb feltételek:

12.1. Jelen szerzodés és annak melléklete csak a szerződő felek kozös megegyezésével,írásos
formában módosíthatÓk, a Kbt. 141. $-ának vonatkozÓ rendelkezéseifigyelembevételével..
12'2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak kÜldÖtt értesítésnekÍrott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi vételkor, illetve a
neki torténo kézbesítéskoráll be'

Jelen szerzodés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készÜlt, melyből a felek 2-2 példányt
kapnak.

Jelen szerződés 1. sz.,2.sz. függeléke a szerződés alapját képezo kÖzbeszerzésieljárásban Vevo által
kibocsátott Ajánlati DokumentáciÓ, valamint a EladÓ által benyújtott ajánlat a szerződés
elválaszthatatlan részétképezik.
12'2. A szerződő felek mentesÜlnek a jelen szerződésból fakadÓ kötelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos felelősség alÓl, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erók következménye.
llyennek tekintendók főképp' de nem kizárólag a háborÚ, foldrengés, t'Űzvész, robbanás, általános

anyag- és üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő áital érintett fél kÖteles a másik felet a vis maior helyzet bekÖvetkeztérol illetve
megszűntéről 15 napon belÜl értesÍteni.
13. Bíróság, alkalmazandó jog:

A szerzodo felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos Úton
rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre, úgy kikÖtik a perértéktól fÜggoen a
SzombathelyiTörvényszék, illetve a Szombathelyi JárásbírÓság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem Vagy nem kimerítoen szabályozott kérdésektekintetében a magyar anyagi
jog' így kÜlönÖsen a Ptk. szerzodésekre vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓk.

Jelen szerződést

a

felek elolvasás

és értelmezésután, mint

Ügyleti akaratukkal mindenben

megegyezőt, mint aláírási jogosultsággal rendelkezok helybenhagyÓlag
Szombathely, 2018. 06. 12.

aláÍrják'

(
Dr Nasy
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