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székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
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székhelye: 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/a'
képviseli: Dr. Bartucz Jőzsef szakgyógyszerész igazgatő
cégjegyzékszám : Cg- 1 3-09-067458
adószám: 1 0875397 -2-13
ba n kszám laszá m : 1 01 02244_5 1 529900_0 1 00000 0
mint Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

'

Vevő, tárgyban aközbeszerzésekről szóló 2015' évi CXL|ll. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 81.$. alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
Vevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat
elbírálta, és a Kbt. 76.s (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár értékarány
alapján ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köti meg a jelen szerződést.
A jelen szeződés elválasáhatatlan részétképezik azalábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás - kiegészítő té4ékoztatás(ok) - ajánlattételi Dokumentáció - ajánlat
Jelen szerződés teljesítése, értelmezésekapcsán a Felek az okmányok alábbi
sorrendjét
határozzák meg'.
közbeszerzési eljárás ajánlattételi Dokumentációja és kiegészítő
tájékoáatás során feltett kérdések
azokra adott Ajánlatkérői válaszok
(amennyiben releváns)
a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hiánypótlások (amennyiben reIeváns)
jelen szerződés.
Felek k'ljelentik, hogy jelen szeződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek
tekintik, továbbá kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen
szerződést.

a) a
b)

c)

és

a

1.l

Szerzőciés tárgva:
1.1.Az Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1 ' számú
mellékletében megnevezett ,,KÜlönféle laboratóriumi reagensek beszerzése
különféle automata készÜlékek kihelyezésévelés üzemeltetésével'' (továbbiakban:
termékek) beszerzése.
Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőkneUparamétereknek,
melyeket Az Eladó apályázatában megajánlott.
1.2. Ac' Eladó vállalja, hogy a termékeket a beadott pályázatában rögzített szakmai
és minőségi követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban
szállítja.

A

szerződés 1. számú mellékletében meghalározott termékek mennyisége a Vevő
tényleges szü kség lete nek fü g gvé nyébe n 70 százalékka l lefe lé e ltérhet.
i

2. Szerződéses érték:

2.1. AVevő által a szerződés ellenértékekénta Eladónak fizetendő összeg
1212 rész Eqvéb: vizelet. székIet,

liquor kő analízis stb. l FoB-teszt

nettó 319 5oo FUév +5o/o Afa, azazbruttó 405 765 Ftlév,
1214 rész Eqvéb: vizelet. széklet.

liquor kő analízis stb. l Terhesséqi teszt

nettÓ 22 9oo Fttév +5o/o AÍa, azazbruttó 29 083 Ftlév,
1216 rész Eqvéb: vizelet. széklet.

liquor kő analízis stb' l THG (Canabioid}

nettó 14175 FUév +5%o Afa, azazbrutÍó 18 002 FtJév,
1218 rész Egvéb: vizelet. széklet. tiquor kő

nettó 15 ooo FVév +5o/o AÍa, azaz bruttó

1

analízis stb. I cocain metabolitok

9 o5o FtJév,

12l1o rész Eqvéb: vizelet. székIet. liquor kő anaIízis stb.

{

Metadon

nettó 15 ooo FUév +5o/o Afa, azazbruttó 19 050 FtJév,

12111rész Eqvéb: vizelet. széklet. liquor kő analízis stb. l Barbiturát
nettó 15 ooo FUév +5o/o AÍa, azazbruttÓ 19 050 FtJév,
12112 rész Eqvéb: vizelet. székIet.

liquor kő analízis stb.l Benzodiazepin

nettó 20 ooo Ft/év +5oÁ Afa, azazbruttő 25 4oo Ftlév,

mely Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.)
szállítva, tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes árlistát a jelen szerződés 2.
számú melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja a termék beszerzését,
szállítását / készülék kihelyezését- Üzemeltetését a szerződés 5' pontja alapján..
Az Eladóáltal megadott szerződéses árak az EladÓ számára a szeuődés hatályba
lépésétől'l2 hónapig kötöttnek tekintendők és ezen időtartamon belül kizárilag a
Vevő írásos hozzdjárulásáva l változtathatók meg.
A fenti időtartam lejártát követően Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése
során legfeljebb az ajánlatában meghatározott árklauzula szerint évente egy
alka|ommal módosíthatja árait. Amennyiben Ajánlatkérő a módosítást elfogadja, a
módosítás mértékenem haladhatja meg a KsH által az előző naptári évre
vonatkozóan hivatalosan közzétett infláciÓs ráta 100 %-át'
A szerződéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott termék áráUgépek
Üzemeltetését (szükség esetén cserekészÜlék biztosításával) a behozatalával,
forgalomba hozatalával kapcsolatban felmerÜlt összes költséggel együtt.

Fizetési feltételek:
3.1. Vevő a jelen szeződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét
a teljesítéslgazolását követően kiállított számla alapján Az Eladó Budapest Banknál
vezetett 1010224/,-5í5299-0í000000. számú bankszámlé4ára átutalással teljesíti a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi cXLl!!. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a
Logisztikai osztály teljesítésigazolásával ellátott számla kézhezvételétőlszámított
3.

30 .napos fizetési határidővel.
Vevő előleget nem fizet. Eladó részszámlát nem nyújthat be.

Amennyiben Eladó alvállalkozót Vesz igénybe kifizetésérea Kbt. 135.s

(3).

bekezdése azirányadő.
3.2. A szerződő felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCll.
törvény 36/A. $ figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.
3.3' A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő
számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
A Vevő a fizetési határidő lejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a
hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles
megfizetni a késedelem teljes időtartamára.
3.4. pe. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szeződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62' s (1) bekezdés k) pont ka)_kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek Az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére a]ka]masak; illetve, a
szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghataImazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar

adóhatóság közvetlentil beszerezhet a nyertes Ajánlattevőre vonatkozo adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevételenélkÜl.
4.A Szerződés megszűnésénekfeltételei
4.1.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a Kbt.
143. s.- a alapján, valamint ezen túlmenően a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.
Az Eladóré széről sú lyos szerződésszegésnek minősÜ l kÜ lönösen
amennyiben a késedelmi kötbér mértékemeghaladja a 30. napot.
amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kotelezettségét
harmadik személy részérea Vevő előzetes hozzájárulása nélkül átruházza,
Vevő részérőlsú lyos szerződésszegésnek m inősüI kü lönösen
ha többszörí
minimum 2-szer
elmaradásának oka egyértelműen a Vevő
indokolatlan magatartásának róható fel,
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaIadó fizetési késedelembe
esik és fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszó!ításban megjelölt
határidőig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
4'2. Szeződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél eIIenőrzési korén kívÜl
eső események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő
kötelezettsége teljesítése alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át
tart. Ebben az esetben bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali
hatállyal, a másik félhez intézett, ajánlott levélben elküldött írásos értesítéssel
felmondani.
4.3.A szerződés megszűnése, felmondása nem mentesíti Szerződő Feleket az
egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek ellenértékének
kiegyenIítésétől.
4.4.Yevő jogosult a szeződéstől elállni, hAz Eladóneki felróható okból oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér: a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri
a 30 napot.
4.S.Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az
alábbi mértékűkötbérfizetésl kötelezettséggel tartozik Vevőnek részajánlatonként:
Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettó
ellenértéke,mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 o/o á kötbéralapra
vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított tétel maximum 30 nap
késedelemig érvényesíti.Azt követően az A1ánlatkérő jogosult a keretszerződéstől
elállni vagy aá felmondani az adott rész esetében, valamint érvényesíthetia
meghiÚsuIási kötbért az Ajánlatkérő.
A fentiektől eltérően a használatba adásra kerülő készülékekleszállításával,
helyszíni telepítésévelés üzembe helyezésével, továbbá
történő on-line
összekötésévet, és a Vevő használatában lévő rendszerbe történő lntegrálásával
:

-

-

-

:

_
_

a

kapcsolatos késedelem esetén a kötbér alapja a késedelemmel érintett készÜlékek
mindenkori listaára, mértéke:0,\o/o-alnap.

Híbás teljesítési kötbér: Az Ajánlatkérő hibás teljesítésesetére minden hibás
teljesítéssel érintett naptári nap után, a hibás teljesítés időpontjától a tényleges,
hibamentes teljesítésnapjáig a szerződés szerinti, áfa nélkÜl számított

elIenszolgáltatás 1o/o-alnaptári nap mértékűhibás teljesítésikötbér vállalását írja elő.
Az Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér összegét maximum 30 nap hibás teljesítésig
érvényesíti.A 30 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás teljesítésből
eredő és a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésérevonatkozó Ajánlatkérői
igényeket nem érintve - az Ajánlatkérő fenntartja a szeződés felmondásának jogát,
mivel
napot meghaladi hibás teljesítést
Ajánlatkérő súlyos
szerződésszegésnek tekinti.
Hibás teljesítésnekminősül különösen: Amennyiben Az Eladó által szállított termék
rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, Vagy nem felel meg az Vevő
ajánlatában foglalt paramétereknek. Különösen , ha az átadott termék nem felel meg
a szerződésben foglaltaknak, és/vagy Az Eladó a Vevő által közölt jótállási kifogást
nem sztinteti meg teljes körűen és megfelelően a szeződésben rögzített határidőn,
illetve az átadás-átvételi Vagy a Felek által rÖgzitett határidőn belÜl, úgy Vevő hibás
teljesítési kötbért követelhet Eladóval. Nem
szerződésben előírtaknak
megfelelően teljesít.

a 30

az

az

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a le nem szállított termékek nettó értékének30o/o-a,
megfelelő mértékűkötbér megfizetésére köteles.
meghiúsulási kötbér
érvényesítése
kizár1a
késedelmi Vagy
hibás teljesítésikötbér egyidejű
érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell
számítani
meghiúsulási
összegébe.

a

a

a

A

kötbér

Vevő a szerződés teljesítésétakkor tekinti

meghiúsultnak, ha

- a Eladóként szerződő fél a teljesítéstjogos/méItányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítéskizárőlag a Vevőként szeződő fél érdekkörében felmerÜlt okból

lehetetlenÜl

el

- a késedelem vagy a hibás teljesítéseléri a 10 napot.

4.6.A kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését
követelje. Hibás
teIjesítésesetén Vevő csak a termék kicserélésétfogadja el.

Vevő jogosult, minden a közbeszerzésl törvény által előírt szerződéses feltételt,
feI

mondást

fe lmerÜ

lésekor a felek egyeztetésétkövetően

5.Szál lítási feltételek és határidők:

a lka

lmazn i.

termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely,
Markusovszky L. u. 5.- Gyógyszertár) költségmentesen lNCoTERMs 2000 DDP
paritás szerint szállÍt1a le Vevő részére.

5.1. Eladó

a

Eladó a teljes árumennyiségből a Vevő által havonta meghatározott árukat
a szerződés hatályba lépésétkövetően 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 szerződéses
mennyiség leszállítására a szerződés hatályának lejártáig sor kerülhessen.
Munkanapon 8:00 óra és 15:00 óra között Eladó részérebeérkező
Megrendelések aznapi, míg a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep
és munkaszüneti napot követő munkanapon Megrendelések másnapi, a
Meg rendelés-leadásként kezelendők.
EIadó a vonatkozó részszállítmány Vevő részéretörtént leszállítását
követően jogosult a részszállítmány ellenértékétVevő részéreleszámlázni
havonta egyszer.
Vevő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk
megnevezését,mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért időpontját'
amely időpontot Eladó köteles figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a
napon teljesíteni a szállítást.
Vevő részérőIa megrendelést a Gyógyszertár illetékes előadója végzi, az
áfuételi feladatokat a Központi raktár dolgozói végzi. (hétfő-pénteken 8.0015.00 Óráig).

Sürgős esetekben Eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus
megrendelés alapján - 12-24 órán belül tartozlk teljesíteni. (Sürgős esetnek
minősül, amennyiben Vevőnél váratlan rendkívÜli helyzet (pl: valamely Eladó
termékhiánya áll fenn).
Eladó előszállításra kizárólag a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult.
Amennyiben Az Eladóegyéb 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 feImerülő minden költséget Vevő részéremegtéríti.
A termékek átvételétA Központi Gyógyszertár képviselője végzi.

5.3.

Eladó előszállításrakizárőlag a Vevő írásos hozzá4árulása esetén jogosult.
5.4. Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben,
ha Az Eladőaz eseti megrendelések teljesítése során fél éven belÜl háromszor
késedelembe esik a leszállítással.
5.5. Eladó kapcsolattartója, ügyintézője, megrendelés adminisztráciőjáért felelős
ügyintézője:
Név: Udvarhelyi Edina
Cím: 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1la.
Tel/Fax/E-mail/Mobi!: +36 26 505 325, +36 26 505 326 fax: +36 26 505 327 mobil:
+36 30 275 6840
5.6. Az Eladó a fentiek szerint kialakított árakat a szeződés hatálya alatt abban az
esetben sem jogosult módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék
kiszere!ése bármilyen ok miatt megváltozik.

Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez Az Eladóáltal megajánlott kiegészítők
mennyisége kevésnek bizonyul, Eladó a hiányzÓ mennyiséget térítésmentesen
köteles bíztosítani.
Eladó által az 1. sz. mellékletben megadott árak tartalmazzák a megadott
vizsgálatszámhoz 1 évre szÜkséges tesztek, reagensek, fogyóanyagok, kalibrátorok,
kontrolok, elektródák, mosó folyadékok és egyéb kíegészítőkköltségeit, továbbá a
kihelyezett és a Vevő tulajdonában lévő (a szakmai specifikációban felsorolt
vizsgálatok elvégzéséhezszÜkséges) készÜ!ékek felmerülő karbantartásának,
szervizének (napi 24 őrás, Ünnepi és munkaszÜneti napokra is) összes (alkatrész,
anyag, bér, kiszállás''.stb) költségét, az esetlegesen szÜkséges cserekészülékkel
együtt.

6. Csomaqolás:

6'1. Eladó a leszállítandó terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltüntetve, a
szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő
kezelésre és tárolásra vonatkozó címkékfeltüntetésre kerÜlnek.
6.2. Vevő a leszállítani kért termék mennyiségétúgy tartozik meghatározni, hogy Az
Eladó által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb
mennyiség leszáIlítására nincs mód.
A csomagolási egységen/Eladólevélen az alábbi adatok szerepeInek:
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkórház
a doboz tartalma,
a szerzódés száma:
dobozszám,
szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. _
Szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

"
*
*
*
*
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7. A termékek áfuétele. tárolása és felhasználása:

7'1.A termékek átvétele Vevő kötelezettsége.

k

átvételekor Vevő kizárólag a
csomagoláson észlelhető sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozőval
szemben kárigényt.
7.2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor csak
dobozonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást követő
10 munkanapon belülvégzi el.
7.3.A mennyiségi hlányokrÓl és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket
Eladó a jegyzőkönyv kézhezvételétőlszámított 30 napon belül saját költségére
utánszállítással tartozik pótoln i.
leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyére termék
te rmészeténekmegfele lő körü lmények között raktározza.
A termék minőségi átvételére a felhasználás fÜggvényében folyamatosan kerül sor.

A

a

8. Szavatossáq:

8.1.Eladó

a jelen

szerződés alapján leszállításra kerülő termékek esetében

szavatolja a leszállítástól számított minimum 3 hónapos felhasználhatóságot.
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék
valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve Az
Eladóajánlatában 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 áru tekintetében a lejárati időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.
Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasznáIási feltételeket - melyek azonban a
jelen szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára,
Vagy amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell
alkalmazni - az árukhoz mellékelt szavatossági előírások tartalmazhatják'
9. Import és eqvéb engedélvek. adók. illetékek:
9.1.Eladó az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja
Vevő részérea jelen szerződés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba
hozatalához szükséges hatósági engedélyeket.
abban foglaltak
9'2.lmport szállítás esetén jelen szerződéssel Vagy
teljesítésévelkapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket
Eladó viseli.

a
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10. A kihelvezett és meqlévő qépekkel szembeni elvárások
10.'t A szerződés keretében kihelyezett készülékeknekmeg kell felelnie

előírásoknak,
ajá

n

a közbeszerzési eljárás során

a műszaki

keletkezett Dokumentációban

és az

latba n meg határozott fe ltéte leknek. (2. sz. me léklet)
l

10.2. Az Eladóvállalja, hogy a szerződés hatálya alatt térítésmentesenelvégezi a
gyártók által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozásokat, valamint szerviz
tevéke nységeket a szü kséges al katrészek b iztos ításáva l.
í0.3.Amennyiben Az Eladő72 őrán belÜl - ha a készülékmérete és szállíthatósága
eá lehetővé teszi - a készüIéket nem tudja megjavítani, úgy köteles csere készüléket

biáosítani.
Amennyiben 20 nap alatt nem tudja a készÜléketmegjavítani, úgy köteles a csere
készüléketegy azzal műszaki paramétereiben pontosan megegyező új készülékre
kicserélni, melyet Vevővel egyeÍetni szükséges.
í0.4.A Vevő köteles a készülékmeghibásodását illetve hiányosságait annak
észIeléseután haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban (e-mail, fax,)
közölni a Eladóval' Ezen kötelezettség elmulasáásábil, vagy késedelmes
teljesítésébőleredő kárért a Vevő felelős. Az EladÓgarancia illetve szavatossági
kötelezettsége nem terjed ki a készülékrendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből,
üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára
Vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály aIapján a Eladót
felelősség nem terhelheti. Mentesül Az Eladógarancia köteIezettségei alól, ha a
meghibásodás a Vevőnek, Vagy az áltaIa megbízott harmadik személynek a

készüléken végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba, a
gépkönyvbe, a gépkönyv rendelkezéseibe, ill. a műleírásba Ütköző tevékenységéből
ered.
í0.5'A Eladót az általa nyújtott teljesítések vonatkozásában felelősség akkor terheli,
ha valamely szerződésszegő magatartás Vagy szerződésen kívÜli károkozás neki
felróható.
10.6. Az Eladó szavatolja a jelen szállítási szerződés tárgyát képező eszközok per-,
igény_ és tehermentességét'
10.7. Eladó köteles gondoskodni
készülékkel,kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó engedélyek: mérésijegyzőkönwek, érvényességérőla szerződés
időtartama alatt.
í0.8. tervezett karbantartási kiszállásokat időközönként teljesíteni, ezen
kiszállásokat rendes munkaidőn belÜl, Eladó által javasolt, majd
Eladó és Vevő
által egyeztetett időpontokban teljesíten i.
í0.9.A karbantartási kiszállások során, valamint a Vevő eseti hívására rendes
munkaidőn belül a szÜkséges javítási-karbantartási munkákat gondos és szakszerű
módon elvégezni.
í0.10. A szokásos tervezett karbantartási kiszállások során a készÜlékműködésével
kapcsolatos aktuális betanítást biztosítani a használó részére.
10.11. Meghibásodás esetén a hibaelhárítást 48 órán belül meg kell kezdeni.
Hétvégét,illetve hivatalos Ünnepet megelőző napon történő híbabejelentésesetén a
javítás megkezdése a munkaszÜneti napot követő első munkanapon történik. Eladó
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében,hogy a javítások a megkezdéstől
számított |egrövidebb időn belÜl befejezésre kerÜljenek. Valamennyi említett esetben
a kiszállást írásban (faxon, e_mailben) kell a Vevönek kérni.
Híváskor elsősorban értesítendő
Eladó
általa megadott alábbi
elérhetőségeken:
Tel: +36 26 505 325 , +36 26 505 326
Fax: + 36 26 505 327
E-mail: medi-lab@medi-lab.hu
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10.12. Eladó köteles minden tervezett karbantartási kiszállást követően az elvégzett
karbantartási munkák részleteiről és a beépítésrekerült alkatrészekről készült
jelentést Vevő részéreátadni.
10.í3.Vevő köteles biztosítani a készülék "mindennapos működéséhez szükséges
karbantartását'', a Felhasználói Kézikönyv és EladÓ utasításai szerint, köteles
továbbá biáosítanl, hogy munkatársai rendelkezzenek a készülékhasználatához
szükséges, megfelelő képzettséggel. Vevő köteles továbbá a készüléketgondosan
kezelni és miiködtetni és károktól megóvni, kÜlönös tekintette! azidőjárási hatásokra,
nedvességre és porszennyeződésekre stb'
10.14. Vevő köteles Eladó szervizmérnökei számára a szerződés szerint tervezett és
javítási karbantartási munkák elvégzéséhezés más tevékenységhez szÜkséges
felszerelésnek megfele!ő munkahelyet és valamennyi készü!ékhez való hozáÍérést
és segítséget biáosítani.

Í0.í5.Vevő köteles minden karbantartási munkát, kizárőlag a Eladóval vagy Eladó
által elfogadott harmadik személ lyel végeztetn i'

í0.17.A karbantartás nyújtása során szükséges, hogy Az EladÓ hozzáféréssel
rendelkezzen a készülékhez, annak adatait megjeleníthesse, és/vagy arról

számítógépes fájlokat tölthessen le, melyek személyes adatot tartalmazhatnak. A
személyes adat olyan, természetes személyre vonatkozó információt tartalmaz,
amelynek alapján az érintett természetes személy közvetve, vagy közvetlenül
azonosítható. A személyes adat tartalmazhat mind egészségÜgyi adatot (például
kép, monitor adat, kórlap szám) mind nem egészségÜgyi adatot (például születési
ídő, nem). Eladó ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évl
CXll. törvény rendelkezéseire figyelemmel, kizárőlag a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítéséhezszükséges mértékben és szigorúan a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok vonatkozásában Az
Eladó titoktartásra köteles.
11. A készülékekátadására és használatára vonatkozó feltételek

11.1. Eladó feladata saját költségére és veszélyére a készülékeknek a telepítési
helyre történő beszállítása, felszerelése és üzembe helyezése.
11.2. Eladó a készÜlékeketaz árukra vonatkozó első részszállítási határidő lejártáig
telepíti. A készÜlékekÜzembe helyezéséről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
11.3.A készülékek használatba adására a jelen szerződés hatályával megegyező
időtartamra kerü! sor.

11.4'A készÜlékek fentiek szerinti jegyzőkönyvi átadásáig Eladó betanítja Vevő
megfelelő képesítésselrendelkező szakembereit a készülékek üzemeltetésére,
ilbtve alapvető karbantartására és ugyanezen időpontig átadja a készülékek

használati utasítását

1-1 magyar nyelvű

példányban, a

készÜlékek
minőségtanúsítványának másolatát, valamint a betanítási jegyzőkönyv 1 példányát
Vevő részére'
11.5.A használat időtartama alatt a készülékek mindvégig
EladÓtulajdonában
maradnak.
11.6. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a készülékeket a szerződés hatálya alatt

M

rendeltetésszerűen használja.

A

Vevő feIelős minden olyan kárért, ami

a

készü léke kben, azok rende ltetésel le nes használata folytá n keletkezik.
11.7.Yevő nem jogosult a készÜlékekhasználatát harmadik személynek átengedni.
11.8.Mind a kihelyezésre kerülő, mind pedig a kőrház saját tulajdonában lévő

készÜlékekesetében a készülékek működőképességének fenntartásához szükséges
felÚjítás és javítás költségei Eladót, használatának költségei Vevőt terhelik.
Amennyiben a készÜlékműködőképessége javítás, Vagy felújítás útján nem tartható
fenn, úgy
Eladóköteles az áltaIa kihelyezett készÜlékcserejéről saját költségére
gondoskodni.
11.9.A készülékek folyamatos és gondos karbantartásáról Az Eladó saját költségére
gondoskodik mind a kihelyezésre kerljlő, mind pedig a kőrház saját tulajdonában
lévő készÜlék(ek) esetében is.

k

11.10.Mind a kihelyezésre kerÜlő, mind pedig a kőrház saját tulajdonában lévő
készülékekesetében Eladó köteles gondoskodni arrÓl, hogy amennyiben a készÜlék
a gondos és szakszerű használat ellenére meghibásodnék, ezt - Vevő írásbeli
bejelentésére - a lehető legrövidebb időn belül kijavítsa. A javítást a bejelentéstől
számított 8 órán belül meg kell kezdeni és 48 őrán belÜl be kell fejezni' Ugyanez a
ha a készÜlékmeghibásodását,
rendelkezés vonatkozik arra az esetre is
működésképtelenné válását - a készülék megsemmisÜlésének esetét kívévebiztosítási káresemény idézi elő' Amennyiben Ae. Eladószakértőjének írásbeli
nyilatkozata szerint a hibát a helyszínen kijavítani nem lehet, úgy a készülékjavításra
történő elszállításáról EIadó saját költségére gondoskodik. Ez esetben, valamint ha a
készülék javítása a jelen pontban meghatározott határidőn belÜl nem lehetséges Az
Eladó vállalja, hogy a javításra elszállított, illetve javítás alatt álló készÜlékhelyett
bármilyen költség Vagy térítésfelszámítása nélkÜl - a javítás időtartamára
ugyanolyan, Vagy annál jobb műszaki paraméterű másik készüléket bocsát Vevő
rendelkezésére.
11.11.A szerződés hatálya alatt a készülékekfolyamatos működőképességének
fenntartásához szÜkséges fenti szerviz és karbantartási tevékenység ellátásának
költségeit mind a kihelyezésre kerülő, mínd pedig a kórház saját tulajdonában lévő
készÜlékekesetében Az Eladó viseli.
11.12. Eladó a készülékekáltal - azok rendeltetésszerű használata mellett - a
Vevőnek és/vagy harmadik személyeknek okozott károkért teljes körű felelősséget
váIlal.

11.13.EIadó

a használatba adott készülékeketazok átadásától kezdődően a

jelen

szerződés hatályának lejártáig saját költségére all risks feltételekkel biztosítani
köteles, és a biztosítási kötvény másolatát a készülékekátadásakor az átvételi

jegyzőkönyvhöz tartozik mel lékel ni.
11.14.pE EIadó kötelezettséget vállal, hogy a meghibásodott, a folyamatos működést
nem biztosító gépek/műszerek esetében biáosítja funkciójában és paramétereiben is
egyenértékűgépre történő kicserélését.Biztosítja Vevőnek a beüzemelést betanítást
és telepítését,és a szerződés minden egyéb pontjainak betartását'

12.A szoFTVER ÉsA FELHAszttÁlÓl
JoGcíME ÉselzRl_MAs KEZELÉSE

rÉzlxöttwEK

HASZNÁLATÁNAK

EtadÓ biztosítja azonban Vevő számára a software illetve a felhasználói kézikönyvek

használatát. Vevő nem jogosult a szoftver ilIetve a felhasználói kézikönyvek
reprodukálására, mÓdosítására Vagy kiegészítésére'Vevő köteles továbbá
tartózkodni Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül az llyen software-ek vagy
felhasználói kézikönyvek bármely nyilvánosságra hozatalátől és semmilyen módon
nem teheti ezeket hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Vevő ezen
kötelezettségét a Szeződés bármely okból történő időközbeni megszűnése sem
érinti.

13. VtS MATOR
í3.í.Vis maior fellépéseesetén az érintett féljogosult jelen Szerződés végrehajtását
a vis maior illetve az általa okozott késedelem időtartamára felfÜggeszteni anélkÜl,
hogy a vis maior által okozott késedelemből eredő bármely kárért felelne.
13.2.A vis maior által érintett fél köteles a másik szeződő felet ilyen vis maior
körülmények fellépésérőlhaladéktalan u l értesíteni.
í3.3. Amennyiben a vis maior által okozott visszatartás Vagy késedelem időtartama
meghaladja a három egymást követő hónapot, mindkét féljogosult a jelen szerzódést
felmondani anélktil, hogy a szerződés felmondásával eredő bármely kárért felelne,
kivéve a szerződésben megállapított díj arányos részének Vevő részéretörténő

visszatérítését.
13.4. A "vis maior'' kifejezés magában foglal és tartalmaz minden olyan történést
Vagy eseményt amely nem tartozik a felek ésszerű ellenőrzése körébe és amely
következtében bármelyik fél nem tud eleget tenni kötelezettségeinek vagy ésszerűen
nem várható et, hogy ezen kötelezettségeinek eleget tegyen. llyen körülmények
különösen, de nem kizárőlag'. természeti katasztrófák, polgárháború, felkelés, tűz,
áradás, sztrájk, járvány, szállítási embargó, bármely szükséges engedély,
jogosítvány, és/vagy meghatalmazás beszerezhetetlensége, fuvarozási lehetőség
elIehetetlenÜlése.

í4. ALVÁLLALKoZÓ
Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó jogosult alvállalkozót igénybe venni. pe.
alvállalkozó igénybevételéért
Az Eladóúgy felel' mintha a tevékenységet maga
végezte voIna el.
Alvállalkozó bevonása során AzE|adőa Kbt. 138._a alapján köteles eljárni.
15. Hatálvba lépés:

A

2018.01.01.-én

lép hatályba, és 36 hónap, határozott időtartamra

marad

érvényben.

A

szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértéseesetén a sérelmet
szenvedő fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánIott levélben azonnali
hatállyal felmondanl.
16. Eqvéb feltételek:
16.1. Jelen szerződés

közös

és annak melléklete a Kbt. 141. s. csak a szerződő felek
megegyezésével,írásos formában módosíthatók (a Kbt. vonatkozó

rendelkezései figyelembevételével).
16.2. Tekintettel arra, hogy abeszerzés tárgya központosított - országos, regionális
közbeszezési eljárásba is bevonásra kerÜ]het, ezért Vevő a következő bontó
feltételt köti ki:
Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:116' $ (2) bekezdése szerinti, arra Vonatkozó bontó feltétellel vállal,
hogy amennyiben a beszezés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben vagv összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás

-

Vagy szerződés kerÜl megkotésre, a központosított vaqv összevont kÖzbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítanía' Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek
semm lyen hátrányos következménye nem szárm azhat.
i

16.3. 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 történő kézbesítéskoráll be.
'l6.4.Jelen szerződés 1. SZ', 2.sz. melléklete a megállapodás alapját képező
közbeszerzési eljárásban Vevő által kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint Az
Eladó által benyújtott ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részétképezik.
16.5.A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során a
Közbeszerzési törvény (Kbt.) és
Polgár Törvénykönyv (Ptk.) előírásaival
összhangban mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését,
akinek magatartásáért sajátjaként felel.
16.6. A szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével,írásban, a Kbt'
141' $-ban meghatározott esetekben módosítható. Minden, a jelen szerződés
keretében a felek által egymásnak kÜldött értesítésnekírott formában (ajánlott levél,
fax) kell történnie. A faxon kuldött sürgős értesítéseketajánlott levéIben is meg kell
ismételni. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be.
16.7. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel
szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott Üzleti információkat, adatokat,
tényeket
másik fél előzetes hozzá4árulása nélkül nem hozzák harmadik
természetes Vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára
hozzáÍérhetővé,és abbÓl adódóan külön üzletl előny szerzésérenem torekednek.
16.8.Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Kbt. alapján nyilvános
adatnak minőslil, s ezért Vevő honlapján közzéteszi.
16.9. A Szerződő felek kijelentik, hogy
egyikünknek sincs otyan, az Árn törvényben szabályozott
jogállása, amelynek alapján
adó fizetése ne lenne
követelhető,
amennyiben a jogállásunkban bármilyen változás következik be,
kötelezettséget vállalunk a másik fél azonnali értesítésére.
't6.10. Ezen szerződésben nem, Vagy nem kimerítően szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., továbbá az ajánlati felhívás, a
Dokumentáció és aza1ánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.
16.11. Aszeződés elválaszthatatlan részétképezik a következő mellékletek:
1. sz. melléklet - Ártáblázat
2. sz. melléklet - Szakmai specifikáció
3. sz. melléklet Külön csatolás nélkül: pe. eljárást
megindító fe]hívás, Kiegészítőinformációk/tájékoztatás'
Ajánlati Dokumentáció
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17. Bírósáq. alkalmazandó ioq:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,
tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy
kikötik a perértéktől függően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
J árás b í rÓs ág kizár őlag os leté kességét.
i l

A

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra
nézve kotelezőnek ismerik el, kijelentík, hogy annak aláírására jogosultak és azt
he lybe

n

hagyólag aláírták.

Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült,
amelyből négy példány aVevőt, két példány azEladít illet'
Kelt: Szombathely, 2017. december 20.
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