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Számlaszám : 1 17 49008-24904094-oooooooo
- a továbbiakban: EladÓEgyÜttesen _Felek - között

az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
Vevo, ,,Adásvételi keretszerződés GasztroenterolÓgiai endoszkÓpos szakmaianyagok beszerzése
egy
éves idotartamra, konszignációs raktár kihe|yezéssel.'' tárgyban a közbeszerzésekről szÓlÓ 2015.
évi
cXLlll. törvény (a továbbiakban: Kbt') 81 '$ alapján nyílt kÖzbes zerzési eljárást folytatott le'
Vevő 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 szerzódést.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás - kiegészítotájékoztatás(ok)- ajánlattételi Dokumentáció - ajánlat
Jelen szerződés teljesítése' értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:

a) a közbeszerzési
b)

eljárás ajánlattételi DokumentáciÓja

és a kiegészítő tájékoztatás során

feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
a közbeszerzési e|járásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypótlások

(amennyiben re|eváns)
jelen szerződés.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek
kijelentik, hogy a fenti elózmények ismeretében kÖtik meg a jelen szerződést.

c)

1"l
1'1'

tekintik, továbbá

Szerződés tárgya:

Jelen szerzidés tárgya

a

Vevő által kidolgozott Közbeszerzési

Dokumentumokban

részletesen meghatározott, valamlnt a Szerzodés 1. számú mellékletében megnevezett,
részletesen

körÜlírt ,,GASZTROENTEROLÓGIA| ENDoSZKÓPoS SZAKMAI ANYAGoK''' (a
továbbiakban:
termékek) az EladÓ ajánlatában l., lX., Xl. rószajánlataiban rÖgzített minőségben,
kivitelben és
választékban, az ,Ajánlat szerinti áron, a Vevő által lehívásonként meghatároroit
*"nnyiségben, a
jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerinti
leszál lÍtása.

Az Eladó által szállítandÓ termékeknek meg kell felelniÜk a 1' számú melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmaijellemzőknek/paramétereknek,

melyeket EladÓ megajánlott.

'1.2'

Jelen Szerződés aláírásával Vevó megrendelr, Eladó pedig elvállalja az 1'1. pontban rÖgzített
Termékeknek Eladó az ajánlatában rögzÍtett szakmai és minoségi kÖvetelményeknek megfelelő
szál ítását a jelen Szerzodésben meg határozott feltételekkel
l

A

szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevó tényleges
szükségleteinek fÜggvényében 20 százalékkal felfelé eltérhet. Vevő, az adás-vételi keretszerződés

lejártát megelőző 30 napig, rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség átvételéről
opciÓk ismertetése:
Mértéke: a megadott teljes, tételes keretmennyiség + 2O%-a.
Vevő, az adás-vételi szerződés lejártát megelőzo 30 napig, rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség
átvételérol' A Kbt.58. s (1) bekezdése szerinti opcionális mennyiség a teljes keretmennyiségtől
értendó, azaz az adott közbeszerzési rész szerinti teljes osszesített darabszámra vonatkozik
az azon
belÜli termékek darabszámátil függetlenÜl. Azokban az esetekben, amikor ez nem egész
számú
terméket eredményezne, Vevő a kÖvetkező egész számra felfelé kerekÍti a mennyiséget.

2t

Szerződéses érték:

2'1' A Szerzódés 1.1. pontjában meghatározott Termékeknek a Szerződés szerinti szállításáért
a
EladÓt az l. rész szerint összesen nettó í 065 9oo Ft + {p4, azaz nettő
egymillió-hatvanötezerkilencszáz forint + ÁFA, lX. rész szerint összesen nettÓ 4í0 000 ri-* ÁrR, azaz nettó
négyszáztízezer forint + ÁFA, |l' rész szerint összesen nettÓ 280 ooo Ft * ÁpÁ,
n"tiá
kettőszáznyolcvanezer forint + ÁFA illeti meg. A Vevőszerzódés ellenértékeként ^rr.
az Eladónak

fizetendo összeg jelen szerződés 2' sz. mellékletétképezo tételes árlista alapján
kerÜl elszámolásra,
mely a Vevó központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u' 5')
szállítva, tar1almazza a
termékek ellenértékét' Az ár magában foglalja a termék beszerzését,szállítását'

2'2' Az EladÓ által megadott árak fix árak, amelyek a szerzódés hatálya alatt kÖtöttnek
tekintendők és
tartalmaznak minden, a Szerződéssel kapcsolatos díjat és költséget (bel- és
kÜlfoldi szállítás, vám,
egyéb járulékos kÖltségek, stb.).
2'3'A jelen szerzodés alapján leszá|lításra keruló termékek ellenértékéta szerződés
2. sz. melléklete
taftalmazza' Az árak a Vevó telephelyére (Szombathely) leszállítva DDP és fuvareszközrol
a Vevő
által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelően az áraka EladÓ
általjelen szerzodés
alapján teljesítendo valamennyi szolgáltatás ellenértékéttarlalmazzák, így
ezeken tÚlmenoen a Eladó
semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtol további díj- vagy költségtérítés
igénylésére.

2'4'Afenti árakajelenszerződéshatályaalattkötöttnektekintendok,azokmÓdosítására-azalábbi
kivételekkel - kizárÓlag a felek Írásos megállapodása alapján kerulhet
sor.

2'5' EladÓ a fentiek szerinti módon és formában kÖteles a szerződés hatálya
alatt a jelen szerzodés
tárgyát képező 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 szerzodés alapján létrejÖvo eseti lehívások ellenértékea felek
által a termékek átvételekor a
fuvarlevélen/EladÓlevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség
alapján a későbbiekben
meghatározottak szerint esetenként kiál|ított számlák alapján
a jelen szerződés 3./ pontjában
foglaltaknak megfelelően kerÜl kifizetésre

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vevő a jelen szerződés a|apján létrejövŐ megrendelések ellenértékéta teljesítésigazolását
követően kiállított számla alapján az EladÓ oTP Banknál vezetett 1174goo}-249o4o94-ooooooo0
számú bankszámlájára átutalással teljesíti a számla kézhezvételétőlszámított 30 napos fizetési
határidővel' Vevő elóleget nem fizet. EladÓ részszámlát nem nyÚjthat be.

3.2' A szerződő felek kijelentik, hogy áz adizás rendjérol szólÓ 2003. évi XCll. tÖrvény 36/A.
s
figyelembe véte|éveljárnak el a k|fizetések esetén.
3'3. A fizetés abban az idopontban számÍt teljesítettnek, amikor Vevó bankja Vevő számlé4át a

kifizetésre kerÜlŐ Összeggel megterheli.
A Vevó a fizetési határidő lejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes
idótartamára.

3'4. Az EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szeződés teljesÍtésévelÖsszefÜggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem
megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek a EladÓ adÓkÖteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak; illetve, a szerződés teljesítésénekteljes idótartama alatt
tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetóvé teszi és a 143. (3) bekezdése szerinti
Ügyletekról
$
a

Vevot haladéktalanul értesíti'

A

kÜlfÖldi adÓil|etőségű EladÓ köteles a szerzodéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy

az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adóhatóság közvetlenul beszerezhet
Ajánlattevőre vonatkozÓ adatokat az országok közöttijogsegély igénybevétele
nélkÜl.

a

nyertes

3'5' Az EladÓnak a megrendelések leszállítását, a Termékek szolgáltatását szállítÓlevélen vagy
számlamásolaton kell igazolnia' A szállítÓlevél Vagy számlamásolat minimum tartalmazza
a

termékfajtánkénti megnevezést, a csomagolási mennyiséget, csomag mennyiségét,
lejárati idejét és a
SARZS/LOT számát.

Számlát a teljesítéstkÖvetŐen, megrendelésenként a teljesítés során kiállított szállítÓlevéllel
Összhangban a Vevo székhelyének címérekell benyÚjtani
4. A szerződés megszűnésének feltételei

4'1' SzerzÓdő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél sÚlyos
szerződésszegése esetén Írásos értesítéssel,azonnali hatállyalfelmondhatják.

4'2. Az EladÓ részérőlsÚ|yos szerződésszegésnek minősÜl kÜlÖnÖsen:
- amennyiben a késedelmi kÖtbér mértéke meghaladja a kötbér maximumát (20 nap
- amennyiben magatartásával a VevÓnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz, késedelem),
_ amennylben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kÖtelezettségétharmadik
személy részérea Megrendelo elozetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

- az

eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik

leszállítással.

a

4.3. Vevó részéről sÚlyos szerződésszegésnek minősÜl kÜlönÖsen.
- amennyiben a számla megfizetésénélg0 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségétaz erre történő írásbelifelszÓlításban megjelÖlt határidőig
nem teljesíti,

-

amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

4'4. A Vevő jogosult a Kbt' 143. s.- ban foglaltak alapján
történő elállásra.

a

szeuődés felmondására, vagy attól

4.5- Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenorzési körén kívÜl esó
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzódésből eredő kötelezettsége teljesítése
alÓl, ha egy ilyen esemény 3 egymást követo hónapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél
jogosult a szerződést egyoldalÚan, azónnali hatállyal, a másik félhez intézett,
ajánlott levélben
elkÜldÖtt írásos értesítésselfelmondani.

,,Tekintettel arra, hogy

a beszerzés tárgya

kÖzpontosÍtott - országos, regionális _, illetve fenntartÓ

által, vagy a fenntartó megbÍzásábÓl indított közös
ezért Megrendelő a következo bontÓ feltételt köti ki:

közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerulhet,

Megrendeló szerződéses kötelezettséget kizárilaga Polgári TörvénykÖnyvről szÓlÓ 2013. évi V.
tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontÓ feltétellel vállal, hogy amertnyiben
a

beszerzés tárgyára vonatkozÓan a központosított közbeszerzési rendszerben' összevont
közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közÖs
kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegá|lapodás Vagy szerződés kerÜl megkötésre'
a
kÖzpontosított, közÖs Vagy összevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania.
Felek rögzítik, hogy ebbol Megrendelónek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem
származhat'''
4'6. A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténő felmondása
nem mentesíti
Szerzodó Fe|eket az egymás által kölcsönosen elismert vállalások teljesítésétolés ezek
ellenértékénekkiegyen ítésétol.
l

4'7' EladÓ a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi

mértékŰ

kÖtbérfizetési kÖtelezettséggel tartozik 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.
Ajánlatkérő a
kÖtbért legfeljebb a késedelmesen szállított tétel 20 napos késedeleméig érvényesíti.
Azt követ ően az

Ajánlatkéro jogosult a szerződéstól elállni vagy azt felmondani
valamint érvényesíthetia meghiÚsulási kÖtbért az Ajánlatkéro'

az adott

részteljesÍtésesetében,

Hibás teljesítésAjánlatkérő a hibásan teljesített áru kicserélésétírja elő, Nyertes
ajáhlattevő köteles a

nem megfelelő minóségű áru hibásan teljesített szállításának cseréjére, az iiásos
bejelentéstől
számított 72 orán belÜl. Amennyiben a Nyertes ajánlattevő az írásbeli felszólítás
kézhezvételétól
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. (6) bekezdése
szerinti feltételek
s
teljesÜlése esetén. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevŐ szerzodés szerinti teljesítéséig
késedelmi kötbért
alkalmaz. Maximuma: 20 naptári nap késedelem.

Meghiúsulási kÖtbér: A Szerződés nyertes ajánlattevőnek felrÓható okbÓl
tÖrténÓ meghiúsulása
esetén a EladÓ a teljes nettÓ szerzodéses Összeg 3O%-ának, megfelelő mértékű
kÖtbér megfizetésére
köteles. A meghiúsulási kotbér érvényesÍtése
kizárja a késedelmi vagy a hibás teljesítésikÖtbér
egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell számítani
a meghiÚsulási kotbér összegébe.

Vevó
- az

-a
-

a

szerzodés te|jesítésétakkor tekinti
meghiÚsultnak, ha
EladÓként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolhatÓ ok nélkül
megtagadja

teljesítéskizárÓlag

a

EladÓként szerződi fól érdekkörében felmerült okból lehetetlenÜl el

a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 10 napot.

A

kÖtbér megfizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerzodésszegéssel okozott és a kötbér
Összegével nem fedezett kárának megtérítését
követelje. Hibás teljesítésesetén Vevó csak a termék
kicserélésétfogadja el.

4.8. A szerzódés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl történo felmondása nem mentesíti

Szerzódő Feleket

az

egymás által kÖlcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek

ellenértékénekkiegyen ítésétól.
l

A Vevo jogosult és egyben kÖteles a szeizódést felmondani - ha szÜkséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerzodéssel érintett 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 meghatározott feltétel;
b) a EladÓ közvetetten vagy közvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetbén, amely
tekintetében fennáll a 62.$ ('1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel.
Az a) és b) bekezdések szerintt felmondás esetén a EladÓ a szerződés megszűnése elott már
teljes ített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli el lenértékérejogosult.
5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.í. EladÓ a termékeket a Vevo központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.

5'_)

költségmentesen lNCOTERMs 2ooo DDP paritás szerint szállítja le Vevo részére.
5.2. A felek megállapodnak abban, hogy az EladÓ konszignáciÓs raktárt létesít a Vevő
telephelyén az
alábbiak szerint:

-

Az

EladÓ a Jelen szeizodés 3. mellékletét képező részletezés szerinti konszignációs
raktárkészletet biztosít, melyet a szerződés hatályba lépésétkÖvetően 10 napon belÜl
köteles leszállítani. A konszignációs raktárkészlet nagyságren dje az éves árumennyiség 20

o/

/o- d-

- A
-

készlet átadásárÓl átadás-átvételi jegyzókÖnyv készÜl, mely a szerződés 4. számú
mellékletét képezi. Az átadás-átvételi jegyzőkÖnyv tarÍalmazza az átadott termékek
megnevezését, mennyiségét,egységárát, értékét,a raktár kezelójét, felelosét.
A Vevő a felhasznált - konszignáciÓs raktárbÓl kivett termékeket az etikettjével, vagy a
termék kÓdjának feltÜntetésével, konszignáciÓs lejelento lapra vezeti fel és küldi el
a
Eladónak, mely egyben Vevőként is szolgál a megállapított idŐ intervallumokban.
A lejelentó lapok alapján a EladÓ 24-48 orán belültartozik leszállítania termékeket, sÜrgős
esetekben 6-12 órán belÜl.
A kihelyezett termékek kezelését,lejárat ellenőrzését, felhaszná|ás kovetését, lejelentés
továbbítását (logisztikai osztály felé) valamint a konszignációs raktári készlet kezelését
a
GasztroenterolÓg iai osztály képviselője végzi.
Amennyiben a EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem
teljesíti,
úgy köteles a Vevő által 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 lejelentő lapon feltÜntetni.

Eladó számára konszignáciÓs raktár kialakítása kÖte|ezó, amelyben a fogyást
jelenti. A raktár elvárt feltÖltÖttsége a megadott Összmennyiség
2a%-a
Eladó csak a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult előszállításra.

az intézet két hetente

A termékek átvételét a Logisztika osztály képviselője végzi

5'3.Vevő tudomásul veszi, hogy a még fel nem használt (nem megbontott egységcsomag), a Vevő
által tárolt termék mindaddig az Eladó tulajdonát képezi, amíg annak véte|árát a Vevő ki nem fizette.
5.4.A Vevő felelosséget vállal a termékek szakszerŰ és biztonságos őrzéséértés tárolásáért. Vevőnek
bizonyíthatÓan felrÓhatÓ mulasztásokből származÓ hiányokért és károkért (ide tartozik pl' a lejárt
szavatosságÚ, de fel nem használt tartozék is) Vevő teljes anyagi felelősséget vállal'

5.5'

Eladó kapcsolattartÓja, Ügyintézője, megrendelés adminisztráciÓjáért felelős ügyintézóje:
Név: Jámbor Zsuzsa
Cím: 1096 Budapest, Halller utca78.6124.
Tel/Fax/E-mail/Mobit: 30/973-1 09 1

6' Csomagolás:
6.1. EladÓ a leszállítandÓ terméket a lejárat időpontját jÓl láthatÓan feltüntetve, a szállítás mÓdjának
megfelelo csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek.

6.2. Vevő a leszállítani kért termék mennyiséEétúgy tartozik meghatározni, hogy a Eladó által
elózetesen közÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mÓd.

A csomagolási egységen/Száll ítÓlev éIen az alábbi adatok szerepel nek:
*
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház
*
a doboz tartalma,
*
a szerződés száma-'
*
dobozszám,
*
szállításicím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5'
*
Szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft (SzálljtÓlevél esetében)
7. A termékek átvéteIe, tárolása és felhasználása:

7'1' A termékek átvétele Vevó kötelezettsége' Az átvételekor Vevo kizárilag a csomagoláson
észlelheto sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárilényt.
7'2'A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételérea leszállításkor csak dobozonként
kerÜl
sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást kÖveto 10 munkanapon belÜl
végzi el.

A mennyiségi hiányokról és sérÜlésekről a Vevő jegyzőkÖnyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓ
a jegyzőkonyv
7 '3'

kézhezvételétőlszámított 30 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni'

7'4' Téves áruszállítás, cÍmzés esetén Vevő az eltérésta számla vagy EladÓ
másolatára rávezeti és
EladÓ megbízott1ával aláíratva azáruteredeticsomagolásában visszaadja;
utÓlagos észrevételesetén
Vevo jelzéséreEladÓ azáru elszállításárÓl 3 napon belül intézkedik.

7'5' Az EladÓi gyűjtocsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés,sérÜlés
miatt Vevónek az áru
átvételétől számított 3 napon belül van lehetosége reklamáciÓval
élni. Az utólagosan megállapított

mennyiségi hiányokrÓl jegyzőkÖnyvet

kell felvenni. A

jegyzőkÖnyv felvételéhez a

EladÓt - a kifogások és a szenlle időpontjának, valamint helyének
egyidejű megjelolésével- telefaxon
meg kell hívni.

A termék leszállítását követően észlelt minoségi kifogást a Vevo haladéktalanul köteles írásban
bejelenteni az EladÓnak. A minőségi kifogás rendezésére vonatkozÓ szabályokat a szerződés 3. sz.
7.6.

melléklete taftalmazza.

A

minőségi kifogás érvényesítésével
kapcsolatos kÖltségek,

megalapozottsága esetén az Eladot, alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.

A

a

kifogás

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének megfelelő
ények közÖtt raktár ozza.

kö rÜ lm

A termék minőségi átvételére a felhasználáskor folyamatosan kerül sor'
8.

Szavatosság:

8.1. EladÓ a jelen szerzodés alapján leszállításra kerÜlő termékek esetében szavatolja a leszátlítástÓl
szám ított'1 2 h Ónapos steri litásUfelhasználhatÓságot'

8'2. Amennyiben

a

fentiek szerinti felhasználhatÓsági időtartam alatt a termék valamelyike
az EladÓ ajánlatában rögzített
minőségi paramétereket, kÖvetelményeket 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 idotartam a csere idopontjátÓl
újra
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerzodésben, illetve

kezdődik.

Az egyes

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

szavatosság i elő írások tartalmazhatják.

9. Import és egyéb engedéIyek, adók, ilIetékek:
EladÓ a Közbeszerzési Dokumentumokban előírtak szerint saját költségére biztosítja
Vevó részérea
jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba
hozatalához szÜkséges hatÓsági
engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerzodéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével
kapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerÜlő adÓkat és illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo 900'1 minőségbiztosítási
rendszer
vagy lSo 13485 az orvostechnikai eszközÖk minŐségbiztosítási rendszer meglétót
igazolÓ akkreditált
szervezettől származÓ tanúsítvánnyal, Vagy azzal egyenértékŰ szabványnak megfelelő
minoségbiztosítási rendszer tanÚsítvánnyal, melyet a szerzodés hatálya alatt fenntart10. Teljesítés időtartama alatti termékcserérevonatkozó előírás (Kbt. 141. (a)
bek. a) pont
$
szerint):

Az Ajánlatkórő felhívja t.
esetében, ahol

a

Aján|atkéro figyelmét, lrogy a szerződés hatálya alatt azon termékek
piaci trendnek megfelelően rÖvid idón belÜl műszaki/technolÓgiai változások

mehetnek vé9be, illetve nem elérhetőek ott lehetóséget biztosít az Ajánlatkérő
a termékváltásra, méret
vá|tásra annak érdekében,hogy a szerzódés idotartama alatt az Ajánlatkérő
kiszolgálása mindig
magas színvonalon tÖrténhessen, az Ajánlattevőnek a termékek elavulása,
megszŰnése esetén is
biztosítani kell az ellátását, az a1ánlat tételkori termékválasztéknak megfelelő
ri1 termeruet.
A termékváltás során a következő szabályokat kell betartani és alkalmazni:

- A

Megrendelő

döntésről.

a

bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz EladÓt
a

- A

megajánlott' Új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítménybeli/m űszaki paraméterekkel kell rendelkezn i, m int az előd terméknek.
Az új termékek gyártmánycsaládjának meg kell egyezni az előd termék gyártmánycsaládjával'

- Az

tij termék ára még magasabb teljesítmény/kapacitás esetén sem haladhatja meg az

elődtermék nettÓ egységárát.

í1. Hatályba lépés:
A jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyibe n a szerződéskötésre
a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsítvány

kiállításának napját követően kerÜl sor, Úgy a szerzódés 2018. június 15 -én lép hatályba, és 12

hÓnap, határozott idótartamra marad érvényben'

'l2. Egyéb feltéteIek:

12.1. Jelen szerzódés és annak melléklete csak a szerződő felek kÖzös megegyezésével,írásos
formában mÓdosíthatÓk, a Kbt. '14í' $-ának vonatkozó rendelkezéseifigyelembevételével..
12.2' Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak kÜldött értesítésnekírott
formában
(ajánlott levé|ben, telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett
általi vételkor, illetve a
neki tÖrténó kézbesítéskoráll be.

Jelen szerzodés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készult, melybŐl a VevÓ 3, az EladÓ

.|

példányt kap.

Jelen szerzodés 1. sz.,2.sz. fuggetéke a szerződés alapját képezo közbeszerzési eljárásban
Vevő által
kibocsátott Ajánlati DokumentáciÓ. va|amint a EladÓ által benyújtott a.,aÁtat a szerződés
elválaszthatatlan részétképezik.
12-2. Aszerződó felek mentesÜlnek a jelen szerződésból fakadÓ kötelezettségeik
nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos felelosség alÓl, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erók kÖvetkezménye.
llyennek tekintendők főképp, de nem kizárolag a háborÚ, földrengés, tűzvész, robbanás,
általános
anyag- és Üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő á|tal érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekÖvetkeztérol
illetve
megsztintéről 15 napon belÜl értesíteni.
13. Bíróság, alkalmazandó jog:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos
Úton
rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre, úgy kikötik
a perértékto| fÜggően a
SzombathelyiTÖrvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbírÓság

kizárÓlagos

illetékességét'

A jelen szerzidésben nem Vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében
a magyar anyagi
jog' így kÜlönösen a Ptk. szerződésekre vonatkozÓ rendelkezései

az irányadÓk.

Jelen szerzŐdést

a

felek elolvasás és értelmezésután, mint Ügyleti akaratukkal

megegyezot, mint aláírásijogosultsággal rende|kezők helybenhagyÓlag aláírják'
Szombathely, 2018. 06. 12.
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