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Adásvételi keretszerződés
mely létrejött egyrészről a

Markusovszky Egyetemi oktatók órház

Címe: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajos, Íőigazgató

KSH statisztikai számjel: 15813860-861o-312-18
Adószáma: 15813860-2-1 8

Szám laszám : 1 Oo47 004-oo333 í 66-000ooooo, Ma gyar Állam
kincstá r
a továbbiakban: Vevö másrészrŐl az

Allegro Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Képviseli: Kovács Éva Zsuzsanna, ügyvezető igazgató
Címe: 1045 Budapest, Berlini u.4749.
Cégjegyzékszám: oí _09-1 6793o
Adószám: 10361863-2-41
Számlaszám: 10300002-20208217 -oooo3285 MKB Bank
Zrt.

- a továbbiakban: EladÓ_

EgyÜttesen -Felek - kÖzött az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
Vevő, ,,Adásvéte!i keretszerződés GasztroenterolÓgiai
endoszkópos szakmai anyagok beszerzése egy
éves idotartamra' konszignáciÓs raktár kihelyezéssel.''
tárgyban a kÖzbeszerzésekrol szÓló 2015. évi
cXLlll' törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.$ alapján nyílt koiües zerzésieljárást
folytatott le.
Vevő az eljárást megindító íelhívásban megjelÖlt határidőre
beérkezett ajánlatokat elbírálta, és .'.
rész(ek) tekintetében a Kbt.76.s (1) bekezdés a) pontja
alapján a legalacsonyabb árú ajánlatot
benyújtó Ajánlattevővel koti meg a jelen szerzódést.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik
az alábbidokumentumok:
ajánlati felhívás - kiegészítő tájékoztatás(ok) _ ajánlattételi
DokumentáciÓ - ajánlat
Jelen szerződés teljesítése,értelmezése kapcsán
a Felek az okmányok
határozzák meg
"iaoll."rr"io;u,

a) a

b)

közbeszerzési eljárás ajánlattételi Dokumentációja és a
kiegészítő tájékoztatás során

feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői válaszok
(amennyiben releváns)
a kÖzbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat
és a benyújtott hiánypÓtlások

(amennyiben releváns)
jelen szerződés.
F'elek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek
kijelentik, hogy a fentielőzmények ismeretében
kÖtik
Jj"t"n szerződést.

c)

tekintik, továbbá

'"g

1./

Szerz ődés tárgya:

1'1' Jelen

szerzodés tárgya

a Vevő által

kidolgozott Közbeszerzési

Dokumentumokban
részletesen meghatározott, valamint a Szerzódés
1. számÚ mellékletében megnevezett, részletesen

körÜlírt

"GASZTRoENTEROLÓGIAI ENDoSZKÓPos SZAKMAI ANYAGoK,,. (a tcvábbiakban:
az EladÓ ajánlatában Vl., Vll., X. részajánlatában rÖgzített
minőségben, kivitelben és
választékban' az Ajánlat szerinti áron, a
Vevó által lehívásonként meghatározott mennyiségben'
termékek)

je

len Szerzodésben meg határozott feltételek
szerinti leszáll Ítása.

a

r'lrvn

-

tl lr'rr,

Az EladÓ áltai szállítandÓ termékeknek
meg kellfelelniÜk
valamint azoknak a szakmaijellemzőknek/paraméter"';"k,a 1. számÚ melléklet szerintispecifikáciÓnak.
melyeket EladÓ megajánlott.

1'2' Jelen Szerződés aláírásával
Vevo megrendeli, EladÓ pedig elvállalja
az 1.1.pontban rÖgzített
]:il,"*T:::,5T:J:.:'#i'*jJ,jL','":Í;rtnr} minőségi kÖvetelményeknek *.gf"i;l;

A

szerződés 1' számú mellékletében

meghatározott te'rmékek mennyísége
szÜkségleteinek fÜggvényében
a Vevő tényleges
20 százaiéktát retiete urtjrr',ut. Vevő, az
aoaJ-veteti
keretszerzodés
napíg' renoetkJk az opcióban

Sj'ffil

ffiT[a:o

rog

;li'"nnyiség

átvételéről

Mértéke: a megadott teljes,
tételes keretmennyiség + 20%-a.
Vevó' az adás-vételi szerződés
te;artJt.megelőzo 3"0 n"pig, iendelkezik
az opciÓban foglalt mennyiség
átvételéről' A Kbt' 5B'
$ (1) o"'k"'Jo'" izerinti op"io,iári* m.ennyiség a
értendo' azaz az adott kÖzbes.ur.o"iru.,
teljes keretmennyiségtől
szerinti ter;es osszesített darabs
zámravonatkozik az azon
belÜli termékek darabszámától
ruggetrenut. azokban az esetekben,
amikor ez nem egész számú
terméket eredményezne, Vevő
a kov-etkezo egész .ra,.nru rátrute
kerekíti a mennyiséget.

2.l

Szerződéses érték:

2'1' A Szerződés 1'1' pontjában
nteghatározott Termékeknek
a Szerződés szerinti szállításáért
EladÓt a Vt' rész esetében
a
nettó to]Soo'coo Ft - Áin, ,.uz
nettó tízmillió-öts zázezerforint +
AFA' a Vll' rész esetében nettó
1'o2g'444 rt * iea azaz
egymillió-huszonkilencezer,
négyszáznegyvennégy forint *
Áin,
a X. rész esetében 8.832 Ft + ÁFA,
nyolcszáz-harminckettő forint +
azaz nyolcezerÁpn illeti meg. A v"uá"ze,'odés ellenértékeként
fizetendo összeg jelen szerzodés
az Eladónak
2' sz. mellekletoi

repezo tételes árlista alapján kerÜl
mely a Vevő kÖzponti telepheÍyere
elszámolási.a,
Szcmbathely, rur"rku.ouszky
1oióo
L. u. 5.) száliít va, tartalmazza
termékek ellenértékét. Az
ár rnug"b; iogtalja a termjt
a
oeszerzeset, szállítását.

2'2' Az EladÓ által megadott
árak fix árak, amelyek a szerződés
hatálya alatt kÖtÖttnek tekintendők
és
iapcsotatos díjat és kÖltséget (beles r.urtoroi szállítás, vám,
lÍil;rxize'zooesser

:il:"l:;;il.I

2'3'A jelen szerződés alapján
ieszállításra kerÜlo termékek
ellenértékéta szerződés 2.
tarÍa|mazza' Az árak vevo
sz. meiléklete
tur"pr.lulvár" (Szombathely)
ieszállítva DDP és Íuvaresz közrőla
1
által meghatározott helyre
Vevő
te,"akua'l,.tu'nlun. enn"r.
n az áraka EladÓ általjelen
alapján teljesítendo valamennyi
szerzodés
'"gí"ruú;
semmilyen jogcímen nem jogosult"orgáit"ta. ellenértékéttartalmazzak, így ezeken túlmenÓen a
Eladó
a úevőtŐl továbbí ou- u"gy
'
;oliségtérítésigénylésére'
2'4'A fenti árak a jelen szezodés
hatálya alatt kÖtöttnek tekintendok,
kivételekkel - kizárilag a felek
azok mÓdosításá ra - azalábbi
ira.o. *"gallapodása alapján
kerülhet sor.

2'5' Eladó a fentiek szerinti
mÓdon és forrnában kÖteles
a szerződés hatálya alatt a jelen
szerződés

kedvezmenyeket a Vevő
r;[1llt1,:"jl"j*J"[1,.,""',,"j 1"il:13;1r,nxnteghirdeteti
uezményeknek az igénybevéte!ére

meghirdetett akciÓ feltételei
.."'ini

".-Éladó

jogosult.

a

A jelen szerzodés alapján
létrejövő eseti letrívások
ellenértékea íelek által a termékek
fuvarlevélen/EladÓlevélen
átvételekor a
árucikk".*"i íeltÜntetett mennyisog
alapján a késobbiekben
a jelen szerződés 3i pontjában
ffifl?.:'ffi"J:lJffiT'-::rffi:í?:-*'u'"u szamtak

"i";,;.

i

L
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3. Fizetési feltételek:

3'1' Vevő a jelen szerződés alapján létrejÖvő megrendelések ellenértékét
a teljesítésigazolását

kÖvetően kiállított számla alapján azElado MKB Bank Zrt-nél
vezetett 1o3oooo2-2o2}8217-Oo0o3285

számú bankszámlájára átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől
számított 30 napos fizetési
határidőveÍ.
Vevó előleget nem fizet. EladÓ részszámlát nem nyÚjthat be.

3-2' A szerződő felek kijelentik, hogy az adizás rendjéről
szÓlÓ
figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.

2003. évi XCll. tÖrvény 36/A. s

3'3' A fizetés abban az idopontban számít teljesÍtettnek, amikor
Vevő bankja Vevő számláját
kifizetésre

a

kerülő 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
időtartamára.

3'4' Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésévelösszefÜggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62. $ ('l) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja

szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekíntetében merÜlnek fel, és
ametyet< a EladÓ adÓkÖteles jövedelmének
csÖkkentésérealkalmasak; illetve, a szeződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megísmerhetővé teszi
és a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíti.

A

kÜlfÓldi adÓilletőség(j EladÓ kÖteles a szerződéshez
arravonatkozi meghatalmazást csatolni, hogy

az illetősége szerinti

adÓhatÓságtÓl

a

magyar adóhatÓság közvetlenÜl beszerezhet

Ajánlattevői_e vonatkozÓ adatokat az országok
kÖzÖttijogsegély igénybevételenélkül.

a

nyertes

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

termékfajtánkénti megnevezést, a csomagolasi
mennyiságet, csomag mennyiségét,lejárati idejét
és a
sARZs/LoT számát.

Számlát

a

teljesítést követően, megrendelésenként a teljesítés
során kiállított szállítÓlevéllel

Összhangban a Vevó székhelyének címérekell benyÚjtani
4.

A szerződés megszíinésénekfeltételei

4'1' Szerződő Felek megállapodnak abban' hogy a jelen
szerzoclést a felek a másík fél sÚlyos
szerződésszegése esetén
írásos értesítéssel,azonnali Áatállyalfelmondhatják.

4.2' Az EladÓ részéről súlyos szerződésszegésnek
minosül kÜlönösen:
- amennyiben a késedelmi kötbér mértéke meghaladja
maximumát (20 nap késedelem),
- amennyiben magatartásával a VevŐnek vagyoni, illáfuea kötbér
nem vagyoni kárt okoz,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,

-

amennyíben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ
bármely jogát, illetve kÖtelezettségét harmadik
személy részérea Megrendelo előzetes hozzájárulás"
náttur átruházza,
az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven
belÜl háromszor késedelembe esik a
leszállítással.

4'3' Vevő részéről sÚiyos szerzodésszegésnek
_ amennyiben a számla megfizetésénél90 minősül különösen:
napot meghaladÓ fizetési késedelembe
esik és fizetési
kÖtelezettségétaz erre tÖrténo írásbelíretszÓiitasban"'"gjulott
határidoig nem teljesíti,

-

amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti.

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

a

szerződés felmondására, vagy attól

4'5' Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél
ellenorzési kÖrén kívül eső
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,
azonnali 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
kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra kerillhet,
ezért Megrendelo a kÖvetkező bontó feltételt kÖti
ki:
Megrendelő szeződéses kÖtelezettséget kizárólag
a Polgári TÖrvénykÖnyvről szÓló 20í3. évi V.
tÖrvény 6:'116' S (2) bekezdése szerinti, arra
vonatkozÓ bontÓ 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
kozbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás
Vagy szerzódés kerÜl megkötésre, a
központosított' kÖzos Vagy Összevont közbeszerzés
rendszeÉben kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rÖgzítik' hogy ebból Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.,,
4'6' A szerződés egyik fél által kezdeményezett
bármilyen okbÓl történo felmondása nem mentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kÖlcsonösen
áti"'urt vállalások teljesítesétől és ezek

ellenértékénekkiegyen lítésétŐl.

4'7' Eladi a jelen szerződésben rögzített kÖtelezettségek
be nem tartása esetén az alábbimértékű
kÖtbérfizetési
kötelezettség gel tartozik Vevon ek:

Késedelmi kÖtbér: a késedelmi kötbér alapja
a késedelmesen szállított tétel nettÓ teljes ellenértéke,
mértéke a késedelem minden naptári
napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten. Ajánlatkérő
a
kÖtbért legíeljebb a késedelmesen szállított
tétel 20 napos késedeleméig érvényesíti.Azt kÖvet
ően
az
Ajánlatkérő jogosult a szerzodéstol elállni
vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében,
valamint érvényesíthetia meghiúsulási
kötbé rt' az A1ánlatkérő.
Hibás teljesítésAjánlatkéro a hibásan teljesített
ári'r kicserélését

írja elő, Nyertes ajánlattevő kÖteles a
nem megfeielo mínoségű áru hibásan teljesített
szállításának cseréjére, az írásos bejelentéstől
számított 72 orán belül' Amennyiben a
Nyertes ajánlattevŐ az írásbeli

felszÓlítás kézhezvételétől
számított 72 orán belÜl nem cseréli ki
a hibás árut, akkor a kÖtbérkovetelést, mint elismert
kÖvetelést
kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá
válik, a Kbt. 135. $ (6) bekezdése szerinti feltételek
teljesÜlése esetén' Ajánlatkérő a nyertes
ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséigkésedelmi
kötbért
alkalmaz' Maximuma: 20 naptári náp késedelem.
kötbér: A Szerződés nyertes ajánlattevőnek
felrÓhatÓ okbÓl történŐ meghiÚsulása
esetén a EladÓ a teljes nettÓ szerződéses
összeg 30%-ának, megfelelő mértékrjkötbér megfizetésére
kÖteles' A meghiÚsulási kÓtbér érvényesítése
kizárja a késedelmi vagy a hibás teljesítési
kÖtbér
egyidejti érvényesítését'
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesÍtési
kÖtbért be kell számÍtani
a meghiúsulási kötbér Összegébe.
Meghiúsulásí

Vevő
a
Szerződés teljesítését
tekinti meghiÚsultnak' ha
- az EladÓként szerzödő fél a teljesítéstakkor
jogos/méltányolhatÓ ok nettut
megtagadja
- a teljesítéskizárólag a EladÓként szerződő fél érdekkÖrében

-

a késedelem Vagy a hibás teljesítés
eléri a 10 napot.

felmerÜlt okbÓl lehetetlenÜl el

A

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

4'8' A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen
okbÓl tÖrténő felmondása nem mentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kölcsÖnösen elismert
vállalások teljesÍtésétolés ezek

ellenértékénekkiegyen ítésétől.
l

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerzódést felmondani
- ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodnitudjon - ha
a) a Eladóban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést
szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennálla 62.$ (1) bekezdés t<; poÁt
kbiaipontjában meghatározott feltétel;
b) a EladÓ közvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni
részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont
[ofalponqaban meghatározott feltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a EladÓ
a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékérejogosult'
5.

Szállítási feltételek és határidők:

5'1' EladÓ a termékeket a Vevő központi telephelyére
(9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.költségmentesen
"
)
|NCOTERMS 2o0o DDP paritás szerint szállítja
ru v"uá .e".er"
j;Í'n"l[ij"T,rTállapodnak abban,

-

Az

-

A készlet átadásáról

_
-

hogy

az Eladó konszignáciÓs raktárt létesíta Vevő telephelyén
az

EladÓ a jelen szerzódés

3. mellékletét képező részletezés szerinti konszignáciÓs
raktárkészletet biztosít, melyet a szerzŐdés
hatalyba lépésétkÖvetoen 10 napon belÜl
leszállítani' A konszignáciÓs raktárkészlet nagyságren
dje azéves árumennyiség 20

átadás-átvételi jegyzőkönyv készÜl, mely a szerzodés
-iegyzőkÖnyv
4. számÚ
mellékletét
képezí'
Az
átadás-átvételi
':]:"
tartalmaz za az átadott termékek
megnevezését, mennyiségét,egységárát, értékét,
a raktár kezelőjét, felelosét.
A Vevő a felhasznált - konszignáciÓs raktárból
kivett - termékeket az etikettjével, vagy
a
termék kÓdjának feltÜntetésével, konszignációs
lejelentő lapra vezeti fel és kÜldi el a
EladÓnak, mely egyben Vevőként is szotgát
a megáiiapított idó íntervallumokban.
A lejelentő lapok alapján a EladÓ 2a-4B órán
belu'ltartozik leszállítani a termékeket, sürgős
esetekben 6-í2
Órán belül.

- A

kihelyezett termékek kezelését,lejárat ellenőrzését,
felhasználás követését, lejelentés
továbbítását (logisztikai osztály felé) valamint
a konszignáciÓs raktári készlet

-

kezeléséta
...képviselőjevégzí.
^'..
Amennylben
a EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidore
nem teljesíti,
úgy kÖteles a Vevó által megjelo]t azonos
funicioju, azonos paraméterű terméket a
Vevó
részérea termék egységárán biztosítani,
,^gy á, ezzel kapcsolatban felmerÜlo mínden
koltséget Vevő részéremegtéríti.
A felhasznált terméknek minősul az, amelynek a csomagolása
megbontásra kerult. A
megbontott csomagokat szÜkséges a
lejelentő lapon feltÜntetni.

..........

EladÓ számára konszignációs raktár
kialakítása kÖtelezŐ, amelyben a fogyást
az intézet két hetente
jelenti. A raktár elvárt feltÖltöttsége
a megadott Összmennyiség 20%-a

EladÓ csak a Vevő írásos hozzájárulása
esetén jogosult előszállításra.

A termékek átvételéta 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, amig annak vételárát a Vevő ki
nem fizette.

5'4'A Vevo felelősséget vállal a termékek szakszerű
és biztonságos őrzéséértés tárolásáért. Vevőnek
bizonyíthatóan felrÓhatÓ mulasztásokből származo
r.lianvor<ert és károkért (ide tartozik pl.
a lejárt
szavatosságÚ, de fel nem használt tartozék is)
Vevő teljes anyagifelelősséget vállal.

5'5'

EladÓ kapcsolattartója, Ügyintézoje, megrendelés
adminisztrációjáért felelős Ügyintézője:
Név: Nagy Krisztina

Cím: 'l045 Budapest, Berlini u' 47-49.
TetiFaxlE-mair: +36 1 3so 21oz t +36 1 32g
1BS4

/

krisztina.nagy@ailegro.hu

6. csomagolás:

6'1' EladÓ a leszállítandó terméket a lejárat időpontját jól
láthatÓan feltÜntetve, a szállítás mÓdjának
megfelelő csomagolásban szállítja le' A
dobozoton a'megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozÓ

címkékfeltÜntetésre kerÜlnek.

6.2. Vevő a leszállítani kért termék mennyiségét
úgy tartozik meghatározni, hogy a EladÓ által
előzetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti
mennyiségnélkisebb mennyiség leszállítására
nincs
mÓd.
A csomagolási egységen/SzállítÓlevélen az
alábbi adatok szerepelnek:
"
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi
oktatÓkÓrház
*
a doboz tartalma,
*
a szerződés száma..
*
dobozszám,
"
SzállításícÍm:9700 Szombathely Markusovszky
L. u' 5.
Szállított mennyíség,NettÓ Ft, Ái", n'uttJiitijaui,u'"uél
esetében)

"

7. A termékek átvétele, tárolása
és felhasználása:
7 '1' A termékek átvétele
Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevó kizárólag
a csomagoláson
észlelhető sérÜlésekés dobozhiányok
esetén jelent be a fuvarozoval szemben kárigényt.

7'2'A fentieknek megfeleloen a termék
mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként
kerÜl
sor' míg a tételes mennyiségiátvételt
Vevő a leszállítást követő 10 munkanapon
belÜlvégziel.

7'3' A mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekről
a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére'A megállapított
hiányokat Ji sérült terméket

Eladá a jegyzőkÖnyv
kézhezvételétólszámított 30 napon
ueiul saját koltségéreutánszállítással tartozik
pÓtolni.

7'4' Téves áruszállítás, címzésesetén
Vevő az eltérésta számla vagy EladÓ másolatára
rávezeti és
EladÓ megbízottjával aiáíratva az
áruteredeti csomagolásában visszaadja;
utÓlagos észrevételesetén
Vevő jelzéséreEladó az áru elszállításáról
3 napon belÜl intézkedik'

7'5' Az Eladói gyrÍjtocsomagoláson
belÚli mennyiségi hiány, eltérés,sérülés
miatt Vevőnek az áru
átvételétől számított 3 napon
belÜl van lehetősége iektamáciÓval élni'
Az utólagosan megállapított
mennyiségi

hiányokrÓl jegyzőkÖnyvet

I
I

!-

kell felvenni' A

jegyzokÖnyv felvételéhez a

EladÓt - a kífogások és a szemle
időpontjának, valamint helyének
egyidejű megjelÖlésével- telefaxon
meg kelíhívni.

7'6' A termék leszállítását kÖvetően:::|"|l
minőségi kifogást a Vevő haladéktalanul
bejelenteni az EladÓnak- A miniségi
kÖteles írásban
kifogás r"nd"Jé"éru-vonatkozó szabályokat

a szerzodés 3' sz.
minőséii kifogás érvényesrtésévelkapcsolatos
kÖltségek, a kifogás
megalapozottsága esetén az EladÓt,-alaptalansága
melléklete tartalmazza'

A

esetén a Vevőt terhelik.

l"5ffi"''""l[ffT:fj,.:.y::"

saját költségére és veszélyérea termék
természeténekmegfelelő

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

B'1' EladÓ a jelen szerződés alapján
leszállításra kerÜlő termékek esetében
szavatolja a leszállítástÓl
számítctt 1 2 hÓnapos sterilitást/felhasználhatÓságot.

8'2' Amennyiben a fentiek szerinti
felhasználhatÓsági időtartam alatt
a termék valamelyíke
jelen szerzőoeJnen, illetve
az
EladÓ
minőségi paramétereket' ['iuet"t.iány.t
ajánlatában rÖgzített
" et nem
tekintetében megállapítást nyer,
nogy

ter;esiii, és funkciójának nregfelelően
használható' EladÓ
nem
Vevo áJtal n'ugLutoo,t bejelentés
aiap1an kÖteles a) arutsaját
'a A kícserélt
költségére
kicserélni'
30
telmek tekinietében- ju;ar"ti idótartam
l::.T.:-:''l
időpontjátÓl

"

" ".ur"

Újra

Az egyes

termékre vonatkozó speciális
íelhasználási feltételeket - melyek
szerzodésben rÖgzítetteknél
azonban a jelen
hátrányosabbak nem lehetnek
Vevő szama'ra, Vagy amennyiben
zni - aztermékekhez
::jH:::ill3[',.:j:fl;Ín".x""',i.? foglalt feltételeket t"tt

"tt"t'"

metiexett

9' lmport és egyéb errgedélyek,
adók, illetékek:
EladÓ a Közbeszerzési Dokumentumokban
előírtak szerint saját kÖltségére
jelen szerzőclés specifikáciÓjában
biztosítja Vevo i-észérea
engedélyeket.
'uii"taro.ott áruk rorgatmoa hozataláhczszÜkséges
hatÓsági

lmport szállítás esetén a jelen
szerződéssel

vagy az abban foglaltak teljesítésével
Magyarországon kívül felmárÜiő
kapcsolatban
aooxJJs illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kÖtelezettséget váIlal
arra, nog' Ln9"lkezik érvény",
,so g001 minóségbiztosítási rendszer
vagy lSo 134B5 az orvostechnikai
uJ'to.ox minőségbizto.iúri rendszer
szervezettől származÓ tanÚsítvánnyal,
meglétét igazolÓ
Vagy ázzat egyenértékűszabványnak akkreditált
minőségbiztosítási rendszer
megfelelő
tanrisrtv]nnv"r, .Jvát .."r'oou!
hatálya alatt fenntart

"

10' Teljesítós időtaftama
alatti termékcserérevonatkozó
előírás (Kbt. 14í. $ (a) bek. a) pont
szerint):

Az Ajánlatkérő felhívja t' AjániatkérŐ
figyelmét, hogy
esetében' ahol a piaci treÁdnux

a

szerzodés hatáiya alatt azon
termékek
ioon Jelur műszaki/technologiai
mehetnek végbe' illetve nem
változások
biztosit az Ajánlatkérő a termékváltásra,
váltásra annak érdekében'
méret
nogy ;-'-;ődés idc'úr,.'"
az Ajánlatkórő kiszolgálása mindig
magas színvonalon tÖrténhesse'n'
az Ajánlattevőnek t"r'er."x
"r",t
elavulása, megszÍÍnéseesetén
bíztosítanikeil az ellátását,
az ajánlat tetári.ori ternrékválasztJr<nax
is
"
megfelelő Új termékkel.
A termékváltás során a kovetkezo
"."taü"x", kell betartani és alkalmazni:

rovij
'"giurulően
erernetoer<-ott
tenetoseget

á'[::Jendelő
- A megajánlott,

-

a

bejelentett termékváltásokat megvizsgálja,
majd értesítiaz EladÓt a

új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal,
megegyezo vagy jobb
teljesítménybeli/műszaki paraméterekkel
kell rendelkezni, mint az előd terméknek.
Az Új termékek gyártmánycsaládjának
meg kell egyezni az elődtermék gyártmánycsaládjával.
Az új termék ára még magasabb tetiesitmeny)kapacitás
esetén ."* n"t"ohatja meg az
elÓdtermék nettÓ egységárát.

í1. Hatályba lépés:
A jelen szerződés mindkét

a

Féláltalialáírásának napján lép hatályba'
Amennyiben a szerződéskÖtésre
32012015' (X' 30 ) Korm' rendelet
13. $ (r) oekázdés a) vagy b) pontja szerinti
zárÓ tanúsítvány

kiállításának napját követoen kerÜl
sor, úgy a szerződés 2018'
június is
-v lU' Jul|lus
lo -en
-en lep hatályba, és 12

hÓnap, határozott időtartamra
marad

érvényben.

12. Egyéb feltételek:

12'1'

Jelen szerzodés és annak melléklete
csak a szerzÓdő felek kÖzös megegyezésével,
formában módosíthatÓk, a Kbt.
írásos
14'l' $-ának vonatkozÓ rendelkezéseifigyelembevételével.'
12'2' Minden' a jelen szerzódés keretében
a felek által egymásnak kÜldÖtt értesítésnek
írott formában
tÖrténnie. Ezen értesítelltn"tarya
a címzett általi vételkor, illetve a

lffi':ÍJil"l!ii;"*i:::]
l:in;'""ődés

H:

4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban
készült, melyből a Íelek 2-2 példányt

Jelen szerződés 1' sz',2-sz. ÍÜggeléke
a szerződés alapjátképezo kÖzbeszerzésíeljárásban
Vevő által
vatamint

5:::'.1,"':,"ilx':::..iotu*"iiacio

a

Etáoo által benyÚjtott ajJnlat

a

szerződés

12'2' A szerződő felek mentesÜlnek
a jelen szerződésbol fakadó kötelezettségeik
nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsoíatos felelősség
átot, n" a nem teljesítás ellenállhatatlán
erők kÖvetkezménye.
llyennek tekintendok főképp,
oe nJm kizárólag a naboit, fÓldrengés,
tűzvész, robbanás, általános

?ny"g-

és Üzemanyaghiány.

ffJffJff;1'flff."Jj|;:H:ll1kÖteles

a másík felet a vis maior helyzet bekÖvetkeztéről
illetve

í3. Bíróság, alkatmazandó jog:
A szerződő felek megállapodnak
abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik
békés,tárgyalásos
rendezni' Amennyíben ennek
során egyezség nem jÖn létre, Úgy

Úton

kikotik a perértéktolfÜggően a
SzombathelyiTÖrvényszék, illetve
a szo-Ánatn"tyi .lara.orro-r"g Lirarolagos
illetékességét'
A jelen szerződésben nem VaEy
nem kimerítően szabályozott kérdések
tekintetében a magyar anyagi
jog' így kÜlÖnÖsen a Ptk.
szer;désekre vonatkozÓ rendeikezosei
az irányadÓk.

Jelen szerzodést a felek elolvasás
és értelmezés

után' mint Ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, mÍnt aláÍrásijogosultsággal
rendelkezők helybenhagyÓlag aláírják.
Szombathety, 2C18. 06. 12
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1. sz: felolvasÓlap

kÖzbeszerzésidokumentumok
Eladó ajánlata

Ü.

Kcresl'reJelrni Eigtnhzó és
Szolgáltató Kil.
l{H5 t}udapeS. t}erlini u.
47:19

2. sz: ajánlati árat alátámasztÓ
ártáblázat, specifikáció
3' sz melléklet: konszígnációs
raktárkészlet
4' sz: átadás-átvételijegyzőkönyv
a koszignáciÓs készlet felhasználásárÓl

Függelék:
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Allegro Xeres
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l

1.

Sz melléklet
noÁsvÉrElt KERETSZERzlDi-s GAsurRoENTERoLÓGlAl
ENDoszKÓPos
Éves roor.^niÁrvü, köllil"d^rÁclos RAKTÁR

sZ^KMAl A

BEszERZÉSE EGY

^,ru,-"..u.*fGoK

t, sz melléklet Felolvasó tap

Ajánlattevó neve: Allegro Kereskedelmi,
Kivite|ező és $zolgáltató Kft.
Ajánlattev6 címe (székhelye)l l045 Budapest'
Berlin! u. 47*49.

Ájánlat táÍgya: ADÁSVÉTEL| KERETszERzÓnÉs
cRszrRoENTERoLÓGlAl

iffi:'#."á:oK

ENDosZKÓPos
BEszERZÉsE EGY ÉúÉs
rnornn'Áonne,-rióió)rervÁcros RAKTÁR

l-

10

Kek Budapest, 2018. február
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