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Adás-vételi szerződés

..

mely létrejött egyrészról a

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

Címe: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Kópviseli: Dr. Nagy Lajos, főigazgató
K$H statisztikai számjel: 15813850_8610-3í2-18
Ádószáma: 1581386o-2-í 8
Szám laszám : fi 047 oa4-o0333 1 66-00oooooo, Magyar Ál lam kin cstár
a továbbiakban: Vevo rnásrészrol a bel|a-Hungária Kft.

Képviseli: Piotr Grzegorz Pekowski

Círne: 3394 Egerszatók, Külső sor út 2.
Cégjegyzékszám: ffi 09 022146

Adószám : 1117 097 a-2-1 0
Számlaszám: lNG Bank 13700o16-041Bo018-oooooooo
_ a továbbiakban: EladóEgyÜttesen _Felek _ kozÖtt az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
Vevő, Adásvételi szerződés lnkontinencia anyagok beszerzésére, szállítására, egy éves idŐtartamra
tárgyban a kÖzbeszerzésekről szilo 2015. évi CXLlll. törvény (a továbbiakban: Kbt 1 13.S (1)
)
bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
Vevő az eljárást megindítÓ felhívásban megjelÖlt határidore 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:
ajánlatí felhívás _ kiegészítő tájékoztatás(ok)_ ajánlattételi Dokumentáció - ajánlat
Jelen szerződés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzákmeg
a) a kÖzbeszerzési eljárás ajánlattételi Dokumentációja és a kiegészítőtájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
b) a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypÓtlások
(amennyiben releváns)
jelen
c)
szerzŐdés.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kotelezonek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fenti elózmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.

1.l

Szerződés tárgya:

1'1' Jelen

szerződés tárgya a Vevo által kidolgozott KÖzbeszerzési Dokumentumokban
részletesen meghatározott, valamint a SzerzŐdés 'í. számÚ mellékletében megnevezett,
részletesen
kÖrulírt,,lnkontinencía anyagok''. (a továbbiakban: termékek) az Eladó ajántatában
1-6.
részajánlatában rÖgzített minoségben, kivitelben és választékban, azAjánlat szerinti
áron, a Vevő által
lehÍvásonkérrt meghatározott mennyiségben, a jelen Szerződésben meghatározott
feltétetek szerinti
leszállítása.

c-15?- ,r{wt
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fu EladÓ által szállÍtandÓ termékeknek meg kell felelniük a 1. számú melléklet szerinti specifikáciÓnak,
Valamint azoknak a szakmaijellemzőknek/paramétereknek, melyeket EladÓ megajánlott.
1.2. Jelen Szerzódés aláírásával Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja az 1.'1. pontban
rögzített
Termékeknek Eladó az ajánlatában rögzített szakmai és minőségi követelményeknek megfelelo
szállÍtását a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel

A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő

tényleges
szÜkségleteinek fÜggvényében 30 százalékkal felfelé eltérhet. Vevő, az adás-vételi keretszerzódés
lejártát megelőző 30 napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről

2'l

Szerződéses érték:

A Szerződés 1'1. pontjában meghatározott Termékeknek a Szerződés szerinti szállításáért a
EladÓt Összesen nettó 24996300 Ft + ÁFA, azaz nettó huszonnégymillió_
kiláncszázkilencvenhatezer-háromszáz forint + ÁFA illeti meg az 1. és 2. mellékletben
részletezettek szerint.. A Vevoszerződés ellenértékekéntaz EladÓnak fizetendő Összeg jelen
2.1.

szerzódés 2. sz. mellékletétképezo tételes árlista alapján kerÜl elszámolásra, mely a Vevő központi
telephelyére (9700 Szombathely' Markusovszky L. u. 5.) szállÍtva, tartalmazza a termékek
ellenértékét- Az ár magában foglalja a termék beszerzését, szállítását.
2'2. Az EladÓ által megadott árak fix árak, amelyek a szerződés hatálya alatt kötÖttnek tekintendők
és
tartalmaznak minden, a Szerződéssel 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
tartalmazza. Az árak a Vevő telephelyére (Szombathely) leszállítva DDP és fuvareszközről
a Vevő
által meghatározott helyre lerakva értendók. Ennek megfelelően azárakazEladÓ általjelen
szerződés

alapján teljesítendo valamennyí szolgáltatás ellenértékéttarÍalmazzák, Így ezeken túlmenően
az
Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevótől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2'4'Afenti árakajelen szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők, azok mÓdosítására
kivételekkel - kizárÓlag a felek írásos megállapodása alapján kerÜlhet sor.

- azalábbi

2'5' Eladi a fentiek szerinti mÓdon és formában köteles a szerzódés haÍályaalatt a jelen szerzodés
tárgyát képező termékekre vonatkozÓ, az annak gyártÓja által meghirdetett kedvezményeket
a Vevő
részérebíztosítani, azzal

a

feltétellel, hogy ezeknek

meghirdetett akciÓ feltételei szerint az EladÓjogosult.

a

kedvezményeknek az igénybevételérea

A jelen szerződés alapján létrejÖvó eseti lehívások ellenértékea felek által a termékek
átvételekor a
fuvarlevélen/Eladó levélen árucikkenként feltuntetett mennyiség alapján a későbbiekben

meghatározottak szerínt esetenként kiállított számlák alapján

foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.
3.

a jelen

szerződés 3./ pontjában

Fizetési feltételek:

3'1' Vevo a jelen szerzódés alapján létrejÖvő megrendelések ellenértékéta teljesítés igazolását
kÖvetően kiállított számla alapján az EladÓ lNG Bank Banknál vezetett 13700016-041Bo01800000000 számú bankszámlájára átutalással teljesíii a számla kézhezvételétől
számított 30 napos

fizetési határidővel. Vevő előleget nem fizet.

3'2'
szerződő felek kijelentik, hogy az adozás rendjéről szÓlÓ
^
figyelembe
vételéveljárnakel a kifizetések esetén.

2003. évi XCll' törvény 36/4. s

ADÁSVÉTELl SZERZŐDÉS lNKoNTlNENClA ANYAGoK BESZERZÉSÉnr,szÁllírÁsÁnn,

toÓtRRtnuRn

3'g'

n

rov Évrs

fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő számláját

kifizetésre kerÜlő Összeggel megterhelí.
ÁVevő a fizetési határidő lejártát kÖvetően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
T0rvénykonyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes
idÓtartamára.

Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzódés teljesÍtésévelÖsszefuggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
rnegfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az EladÓ adÓkÖteles jÖvedelmének
csÖkkentésére alkalmasak; ilIetve, a szerződés teljesÍtésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevo számára megismerhetővé teszi és a '143. (3) bekezdése szerinti Ügyletekről
a
$
3.4-

VevŐt haladéktalanu l értesíti.

Á kÜlfÖldi adÓilletőségű EladÓ köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatólni, hogy
az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság közvetlenÜl beszerezhet a nyertes

Ajánlattevore vonatkozó adatokat az országok kÖzöttijogsegély igénybevételenélkul.

3'5. Az Eladónak a megrendelések leszállítását, a Termékek szolgáltatását száliítÓlevélen vagy
számlamásolaton kell igazolnia. A szállítÓlevél vagy számlamásolat minimum taftalmazza
a termék
fajtánkénti megnevezést, a csomagolási mennyiséget, csomag mennyiségét,lejárati idejét
SARZS/LOT számát.

Számlát

a

és a

teljesÍtést követően, megrendelésenként a teljesítés során kiállított szállítÓlevéllel

crsszhangban a Vevő székhelyének címérekell benyújtani
4.

A szerződés megszűnésének feltételei

4'1. Szerződó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzÓdést a felek a másik fél súlyos
szerzodésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.
4.2-

_
_
-

Az EladÓ részérolsÚlyos szerződésszegésnek minosül kÜlÖnÖsen:
amennyiben a késedelmi kötbér mértéke meghaladja a kÖtbér maximumát (30 nap késedelem),
amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,

amennyiben a szerzódést, vagy abbÓl adódÓ bármely jogát, illetve kÖtelezettségét harmadik
személy részérea Megrendelő előzetes hozzá1árulása nélkül átruházza,
az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a
leszállítással.

4.3. Vevo részéről súlyos szerzodésszegésnek minósül kÜlönösen:

-

amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik
és fizetési
kötelezettségétaz erre történó írásbelifelszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

4'4' A Vevó jogosult a Kbt. 143. s.- ban foglaltak alapján a szerződés fetmondására, vagy
torténo elállásra.

4'5' Szerzodő Felek

attÓl

megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenorzési körén kívÜl eső
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzódésből eredo kÖtelezettsége
teljesítése
alÓl, ha egy ilyen esemény 3 egymást kÖvető hónapon át tart. Ebben
az esetben bárme|yik féi
jogosult a szerzodést egyoldalÚan, azonnali hatállyal,
a másik félhez intézett' ajánlott levélben
elkÜldÖtt írásos értesítésselfelmondani.
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Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított - országos, regionális -, illetve fenntartÓ
álful, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közÖs közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet,
ezért Megrendelő a kÖvetkező bontÓ feltételt köti ki:

Megrendeló szerzodéses kotelezettséget kizárÓlag a Polgári Törvénykönyvrol szÓlÓ 2013. évi V.
tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontó feltétel|el vállal, hogy amennyiben a

a központosított kÖzbeszerzési rendszerben, összevont
kÖzbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzös
kÖzbeszerzési eljárás keretében' keretmegállapodás Vagy szerzodés kerÜl megkÖtésre, a
központosÍtott, kÖzös Vagy osszevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
Felek rÖgzítik, hogy ebből Megrendelonek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat.
beszerzés tárgyára vonatkozÓan

4.6' A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl történó felmondása nem mentesíti
Szerzodő Feleket az egymás által kÖlcsönÖsen elismert vállalások teljesítésétólés ezek
ellenértékénekkiegyenlítésétől.

4.7. Elado 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,
rnértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kotbéralapra vetítetten. Ajánlatkéro a
kötbért legfeljebb a késedelmesen szállÍtott tétel 30 napos késedeleméig érvényesíti.Azt kÖvetoen az
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében,
valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért az Ajánlatkérő.

Hibás teljesítésAjánlatkérő a hibásan teljesített áru kicserélésétírja elő, Nyertes ajánlattevo köteles a
nem megfelelo minóségű áru hibásan teljesített szállításának cseréjére, az írásos bejelentéstől
számított 72 irán belÜl. Amennyiben a Nyertes ajánlattevő az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétől
számított 72 őrán 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. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevó szerzodés szerinti teljesítéséigkésedelmi kÖtbért
alkalmaz. Maximuma: 30 naptári nap késedelem.

Meghiúsulási kotbér: A Szerződés nyertes ajánlattevőnek felrÓható okból történo meghiÚsulása
a teljes nettÓ szerzodéses összeg 30%-ának, megfelelő mértékűkötbér
megfizetésére kÖteles. A meghiÚsulási kotbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás
teljesítésikötbér egyidejŰ érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési kotbért
be kell számítani a meghiúsulási kötbér Összegébe.

esetén az EladÓ

Vevő a
szerződés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, ha
- az EladÓként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltányolhatÓ ok nélkÜl megtagadja
- a teljesítéskizárÓlag a Eladóként szerzodő fél érdekkörében felmerült okbÓl lehetetlenÜl el
- a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a

'10 napot.

A kÖtbér megfizetése nem érinti Vevo azon jogát, hoEy a szerzodésszegéssel okozott és a kotbér
ÖSszegéVel nem fedezett kárának megtérítését
követelje. Hibás teljesítésesetén Vevó csak a termék
kicserélésétfogadja el.

A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl történo felmondása nem mentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kÖlcsÖnÖsen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek

4.B.

ellenértékénekkiegyenlítésétol'

Vevo jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani ha szÜkséges olyan határidővel, amely
lehetové teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
-

A

ADÁSVÉTELISZERZŐDÉS lNKoNTlN.*"'olluli?1KBESZERZESÉRE, SZÁLLíTÁSÁRA, EGY ÉVES

a) az EladÓban

kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valame|y olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennál| a 62'$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott fe|tétel;
b) az Elado 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 kb) alpontjában meghatározott feltétel.
/* a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén az Erado a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerzodésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.
5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. EladÓ a termékeket a Vevó központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.5')
kÖltségmentesen lNCoTERMS 2ooo DDP paritás szerint szá|lítja le Vevó részére.
5'2. A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására folyamatos szállítás keretében kerÜl
sor az alábbiak szerint:

- EladÓ a teljes árumennyiségból a Vevo által havonta meghatározott árukat a szerződés
hatályba lépésétkÖvetoen a Vevő által feladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétőlszámított 7 napon belÜl szállítja le. Vevő az árut oly módon tartozik lehívni,
hogy a teljes szerzódéses mennyiség leszállítására a szerződés hatályának lejártáig sor

-

kerülhessen.
Munkanapon 8:00 óra és 15:00 óra kÖzÖtt Eladó részérebeérkezo Megrendelések aznapi'
míg a 15:00 és a 08:00 kÖzött beérkező, Vagy unnep és munkaszÜneti napot kÖveto
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.
EladÓ a vonatkozó részszállítmány Vevő részéretÖrtént leszállítását kÖvetően jogosult a
részszá ll ítmány ellenértékétVevő részéreleszám lázn i havonta egyszer'

- Vevo

megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért időpontját, amely időpontot EladÓ kÖteles
figyelembe venni és lehetoség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.

- Vevő
-

részérőla megrendelést

a

Gyógyszertár illetékes elóadója végzi, az átvételi

feladatokat a KÖzponti raktár dolgozii végzi. (hétfő-pénteken B.00-15.00 óráig).

SÜrgÓs esetekben EladÓ

a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés

alapján - 12-24 Órán belÜl tartozik teljesíteni. (SÜrgős esetnek minősÜl, amennyiben Vevőnél
váratían rendkívÜli helyzet (pl: valamely Eladó termékhiánya áll fenn)).

Amennyiben az EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
Úgy kÖteles a Vevő által megjelo|t azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterŰ terméket
a Vevó
részérea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlő minden
kÖltséget Vevő részéremegtéríti.

A termékek átvételéia Központi GyÓgyszertár képviselője végzi
5'3'VevŐ tudomásul veszi, hogy

a még fel nem használt (nem megbontott egységcsomag), a Vevó
által tárolt termék mindaddig az Elado tulajdonát képezi, amíg annak vételárát a Vevó
ki nem fizette.
5'4'A Vevő felelősséget vállal a termékek szakszerű és biztonságos őrzéséértés tárolásáért'
Vevőnek
bizonyíthatÓan felrÓhatÓ mulasztásokbÓl származÓ hiányokért és károkért (ide
tartozik pl. a lejárt
szavatosságú, de fei nem használt tartozék is) Vevo teljes anyagi felelősséget vállal.

5'5'

EladÓ kapcsolattartÓja, Ügyintézője, megrendelés adminisztráciÓjáért felelős
Ügyintézője:
Név: Hegyi Renáta
Cím: 3394 EgerszalÓk, KÜlső sor Út 2'
Tel/Fax/E-mair/Mobit: T: 06 3ot248-7593, fax: 36ts74-301; hegyi.renata@be1a.hu
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csomagolás:

6.t. Etaoo a leszállÍtandó terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltÜntetve, a szállÍtás mÓdjának
rnegfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra
vonatkozó

cimkék feltÜntetésre kerÜlnek.

6.2. Vevo a leszállítani kért termék mennyíségétÚgy tartozik meghatározni, hogy az EladÓ által
elÓzetesen közÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség leszállítására nincs
mód.

Acsomagolási egységen/EladÓ levélen az alábbi adatok szerepelnek:
*
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház
*
a doboz tartalma,
*
a szerződés száma:
*
dobozszám,
-+
^ ,,,.,, cím: 9700 Szombathely Markusovszky
Szállítási
L' u. 5.
*
SzállÍtott mennyiség, NettÓ Ft' Áfa, bruttÓ Ft (EladÓlevél esetében)
7. A termékek átvétele, tárolása és felhasználása:

7.1.

A

termékek átvétele Vevo kÖtelezettsége' Amennyiben a csomagolás sérÜlt, a Vevő a
szállítÓlevélen ezt megjegyzésben rögzíti' melynek másolata visszakerÜl az Eladóhoz. Ha sérÜlt
a
leszállÍtott áru, nem kÖteles a Vevő átvenni. Az átvételekor Vevő kizárólag a csomagoláson észlelhető
sérülések és dobozhiányok esetén jelent be az EladÓval szemben kárigényt.

7'2.A fentieknek megfeleloen a termék mennyiségi átvételérea leszállításkor csak dobozonként kerÜl
sor, míg a tételes mennyiségiátvételt Vevő a leszállítást kÖvető 10 munkanapon belÜl végzi el.

7'3. A mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlesekrol a Vevő jegyzokÖnyvet vesz fel, melyei haladéktaianul
továbbít EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket EladÓ a jegyzőkönyv
kézhezvételétólszámított 30 napon beiÜl saját kÖltségéreutánszállítással tartozik pÓtolni.

7'4. Téves áruszállítás, címzésesetén \!evő az eltérésta számla vagy EladÓ másolatára rávezeti
és
EladÓ rnegbízottjával aláíratva az áruteredeti csomagolásában visszaadja; utÓlagos észrevétel
esetén
Vevo jelzéséreElado az áru elszál|ításárÓl 3 napon belül intézkedik.

7'5' Az EladÓi gyűjtőcsomagoláson belÜli mennyiségi hiány' eltérés,sérÜlésmiatt Vevonek az áru
átvetelétől 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 szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével telefaxon
meg kell hívni'
7'6' A termék leszállítását kovetően észlelt minőségi kifogást a Vevó haladéktalanul kÖteles
írásban
bejeienteni az EladÓnak. A minőségi kifogás rendezésére vonatkozÓ szabályokat
a szerződés 3. sz.
meiléklete tartalmazza. A minőségi kifcgás érvényesítésévelkapcsolatos költségek' a
kifogás
megaIapozottsága esetén az Eladót, alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.

A leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyére a termék természetének
megfelelő
kÖrÜ lm

ények kÖzÖtt r aktározza.

A termék minőségi átvételére a felhasználáskor foiyamatosan kerÜl sor'
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Szavatosság:

8.1. EladÓ a jelen szerzódés alapján leszállításra kerÜlő termékek esetében szavatolja a leszállítástÓl

szá m ított 1 2 hÓnapos sterilitást/felhasznál hatóságot.

8.2. Amennyiben

a

fentiek szerinti felhasználhatÓ6ági idŐtartam alatt

tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerzodésben, illetve

a

termék valamelyike

az EladÓ ajánlatában rÖgzÍtett
rninőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfe|elően nem
használható, EladÓ a Vevő által megkÜldött bejelentés alapján kÖteles az árut saját költségére 30
napon belÜl kicserélni. A kicserélt termék tekirttetében a lejárati idótartam a csere idopontjátÓl újra
kezdodik.

Áz egyes

termékre vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevo számára, Vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az termékekhez mellékelt

szavatosság

ie

lőírások tartalmazhatják.

9.lmport és egyéb engedélyek, adók, illetékek:
Eladó a Közbeszerzési Dokumentumokban előírtak szerint saját kÖltségére biztosÍtja Vevő részére a
jelen szerződés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szÜkséges hatÓsági
engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban fog|altak teljesÍtésévelkapcsolatban
Magvarországon kívÜl felmerÜlő adÓkat és illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo g001 minoségbiztosítási rendszer
vagy lSo 13485 az orvostechnikai eszkÖzÖk minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló akkreditáit

szervezettÓl származó tanúsítvánnyal,Vagy

azzal

egyenértékűszabványnak megfelelo

minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, melyet a szerzódés hatálya alatt fenntart

í0. Hatályba lépés:
AszerződéskÖtésre a32al2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1)bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
zárÓ tanúsítvány kiállításának napját kÖvetően kerÜlt sor, ezérÍa szerzodés 2018.06.05.-én, az
aláírásának napján lép hatályba, és '12 hÓnap, határozott idotartamra marad érvényben.

1í. Egyéb feltételek:
11.1. Jelen szerződés és annak melléklete csak

a szerzŐdő felek kÖzös megegyezésével' írásos

formában mÓdosíthatÓk, a Kbt. 141. $-ánakvonatkozÓ

rendelkezéseifigyelembevételével..

11.2' Minden, a je|en szerzodés keretében a felek által egymásnak kÜldöttértesítésnek írottformában
(ajánlott levélben' telefaxon) kell történnie. Ezen értesitések hatálya a címzett áltaii vételkor, illetve a
neki tÖr-ténő kézbesítéskoráll be.

Jelen szerződés 4 azonos ónrényÚ magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek 2-2 példányt
kapnak.
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Jelen szerződés 1' sz.,2.sz. fÜggeléke a szerzodés alapját képező kÖzbeszerzésieljárásban Vevő által

kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint

elválaszthatatlan részétképezik.

a

EladÓ által benyújtott ajánlat

a

szerzodés

11.2- A szerződő felek mentesÜlnek a jelen szerződésből fakadó kÖtelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők kÖvetkezménye.
|lyennek tekintendők fóképp, de nem kizárolag a háború, fÖldrengés, tíizvész,robbanás, általános

anyag- és Üzemanyaghiány.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekÖvetkeztérol illetve
rnegszűntéről 15 napon belÜl értesíteni.

12. 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 perértéktolfÜggően
a
SzombathelyiTÖrvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbírÓság kizárÓlagos illetékességét.
A

jelen szerződésben nem Vagy nem kimerÍtően szabályozott kérdésektekintetében
a magyaranyagi
a Ptk. szerződésekre vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓk'

jog, így kÜtönösen

Jelen szerződést

a

felek elolvasás

és értelmezésután, mint

Ügyleti akaratukkal mindenben

megegyezot, mint aláÍrásijogosultsággal rendelkezők helybenhagyÓlag aláírják.

Szombathely, 201B. június 5.
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