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,,Egyszerhasználatos sebészetivarrÓgépek és tárak

beszerzése''

Ixbuxot

G1680-11201B'

Adás_vételi szerződés
Mely létrejött egyfelol a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr' Nagy Lajos főigazgató
adószám: 1 581 3860-2-1 B
ba n kszám laszám : Mag yar Ál lam ki ncst ár, 1 00 47 004-00333 1 66-00000000
mint Vevő
másrészről a STAPLEGARE Korlátolt Felelősségű TársasáE
Címe: 7624 Pécs, Attila u.

3.

Képviseli: Székely orsolya Ügyvezető
cégjegyzékszám : 02-09-0B0543
Adószám: 247 83369-2-02
Számlaszám : 1 17 31 001 -207 03475-00000000
mint Eladó kÖzÖtt alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel'
PREAMBULUM
Vevo, tárgyban a kÖzbeszerzésekrol szÓlÓ 2015. évi CXLIll' tÖrvérry (a továbbiakban: Kbt.) B1'$.
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 ajániatot benyújtÓ ajánlattevővel
kÖti meg a jelen szerzodést.
A jelen szerzodés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:

ajánlati feihívás _ kiegészÍto tájékoztatás(ok)- ajánlattéteii dokumentáciÓ _ ajánlat.
Je|en szerződés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felel< az okmányok alábbi sorrendjét

határozzák meg:

a) a kÖzbeszerzési eljárás
b)

c)

ajánlattéieli dokumentáciÓja és a kiegészÍtő tájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra acott ajánlatkérŐi válaszok (amennyiben re|eváns)
a kÖzbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypÓtlások
(amennyiben releváns)
jelen szerződés

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kÖtelezőnek tekintik' továbbá
kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kÖtik meg a jeIen szerzodést.
1.

Szerződés tárgya:

1'1. A KÖzbeszerzési Dokumentumokban meghatározott' és a jelen szerződós 1. számú
mellékletébenmegnevezett ,,Egyszerhasználatos sebészeti varrógépek és tárak beszerzése''
(továbbiakban: termékek) beszerzése'

Az Eladó által szállítandÓ termékeknek meg kel| felelnie a 1. számú mellékIet szerinti specifikációnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/paramótereknek, melyeket az EladÓ az ajánlatában
megajánlott.

1'2' Az Elado váilalja, hogy a termékeket a benyú;tott ajánlatában rÖgzített szakmai
követelményeknek megfeleloen, az abban szereplo Összeál!ításban szállítja.

és minoségi

tL

opciÓ: A szerződés 1. számÚ mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevo tényleges
szÜ kség lete n ek fÜ g gvé nyé ben 7 0 százalékkal felfelé eltérh et.
Vevő az adás_vételi szerződés lejártát megelozo 30' napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség
i

átvételéről.
2. Szerződéses érték:

2.2' AVevő által a szerződés ellenértékekénta EladÓnak flzetendo összeg nettÓ 2.040.000 FUév +
27% Áta, azaz bruttÓ 2.590.800Ft/év, mely Vevo kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely,
Markusovszky L. u' 5.) szállÍtva, tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes árlistát a jelen
szerzodés 2. számú melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja a termék beszerzését, szállítását.

Az EladÓ által megadott árak a szerzodés hatálya alatt kÖtÖttnek tekintendők.

A szerzŐdéses ár tartalmazza az

pontban meghatározott termék árát a behozatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt Összes kÖltséggel egyÜtt.
'1.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesÍtés igazolást kÖvetoen' havonta kiállított számla alapján a Kbt. 135" s (1)- a számla kézhezvételétkÖvetoen 30 napos átutalással tÖrténik a Ptk.6:130. s' (1)(2) bekezdésében leírtak szerint. AlkalmazandÓ a Kbt.135's. (5)-(6) bekezdése.
Az adózás rendjéről szÓlÓ 2003. évi XCll. Tv. 36/A. $ alapján kifizetés csak akkor tÖrténhet, ha a
számlázo fél nemleges adÓigazolást ad, Vagy a NAV kÖztartozás mentes adÓzÓi adatbázisában
szerepel.
Vevo előleget nem biztosít.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk' 6:155.
S (1) bekezdései szerint késedelmi kamatok és behajtási kÖltségátalány érvényesek.

3.3. A fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek, amikor Vevo bankja Vevő számláját a
kifizetésre kerÜlő Összeggel megterheli'
A Vevő a fizetési határidő lejártát kÖvetően késedetemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
TÖrvénykÖnyvben meghatározott késedelmi kamatot kÖteles megfizetni a késedelem teljes
időtartamára

3.4. Az EladÓ nem fizetlret, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelÖsszefÜggésben olyan
kÖltségeket, ameIyek a 62' $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem

'

megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek a EladÓ adókÖteles jÖvedelmének
csÖkkentésérealkalmasak;
illetve, a szerződés teljesÍtésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetové teszi és a 143. s (3) bekezdése szerinti Ügyletekrola Vevot haladéktalanulértesíti.

A kÜlfÖldi adóilletoségű Eladó kÖteles a szerzŐdéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenÜl beszerezhet a nyertes
ajánlattevőre vonatkozÓ adatokat az országok kÖzÖtti jogsegély igénybevételenélkÜl.
4. A szerződés megszűnésének feltételei

4.1. Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél sÚlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.
Az EladÓ részérőlsúlyos szerződésszegésnek minősÜl:

-

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítésikotbér mértéke meghaladja a 20. 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 kÖtelezettségétharmadik
személy részérea Vevő előzetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

- az

eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik

a

leszállÍtással.
Vevő részéről súlyos szerzodésszegésnek minosÜl:

- ha tÖbbszori -

minimum 2-szer

-

elmaradásának oka egyértelműen a Vevő indokolatlan

magatartásának rÓható fel,
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségétaz erre tÖrténő írásbeli felszolításban megjelÖlt határidoig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsért

4.2. Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési kÖrén kívÜl eso
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzodésből 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,
elkÜldÖtt írásos értesítésselfelmondani.

a másik félhez intézett, ajánlott

levélben

A szerződés egyik fél által
Szerzodo Feleket

az

kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténő felmondása nem mentesíti
egymás által kÖlcsÖnÖsen elismert vállalások teljesÍtésétőlés ezek

ellenértékénekkiegyen Ítésétől.
l

4.3'Vevo jogosult a szerzodéstől elállni, ha EladÓ neki felrÓhatÓ okbÓl oly mértékűkésedelembe esik,
hogy a fizetendo kötbér: a késedelem Vagy a hibás teijesítéseléri a 20 napot'

EladÓ a jelen szerzodésben rogzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kÖtbérfizetési kÖteI ezettség gel tartozi k Vevonek:
Késedelmi kÖtbér: a késedelmi kÖtbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettÓ ellenértéke, mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten, de Összesen legfeljebb a
késedelmesen szállÍtott tétel maximum 20 nap késedelemig érvényesíti.Azt kÖvetően az ajánlalkérő
jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesÍtésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kÖtbért az Ajánlatkéro'
Hibás teljesítés

Vevo a hibásan teljesített áru kicserélésétírja elo. Eladó kÖteles a nem megfelelo minőségúi áru
hibásan teljesített szállításának cseréjére,az Írásos bejelentéstol számított 72 orán belÜl. Amennyiben
EladÓ, az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétolszámítolt 72 őrán belul 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. Yevó az Elado szerzodés szerinti
teljesÍtéséigkésedelmi kotbért alkalmaz. Maximuma: 20 naptári nap késedelem.

MeghiÚsulási kÖtbér: EladÓ a le nem szállÍtott termékek nettÓ értékének30%-a, megfelelo mértékű
kötbér megfizetésére kÖteles' A meghiÚsulási kotbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás
teljesítésikÖtbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikÖtbért
be kell számítani a meghiÚsulási kötbér Összegébe.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevo azon jogát, hogy a szerzÓdésszegéssel okozott és a kÖtbér
Összegével nem fedezett kárának megtérítésetkÖvetelje' Hibás teljesítésesetén Vevő csak a termék
kicserélésétfogadja el.

4.5' A Vevo jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel órintett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon - ha
a) az EladÓban kÖzvetetten Vagy közvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy Vagy Személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározott feltétel;
b) az EladÓ kÖzvetetten vagy közvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62'$ (1)bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a EladÓ a szerződés megszűnése elott már
teljesített szoIgáltatás szerzodésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult'
5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. Eladó a termékeket a VevŐ kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
kÖltségmentesen lNCoTERMS 2000 DDP paritás szerint szállítja le Vevo részére.

5.)

5.2. A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására folyamatos szállítás keretében kerÜl
sor aZ alábbiak szerint:

-

Az Elado az éves árumennyiségből (részajánlatonként) a konszignációs raktárkészletet

EladÓ előszállÍtásrakizárolag

a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult'

A termékek átvételét, valamint a konszignáciÓs raktári készlet kezeléséta Kozponti műtő
képviselóje végzi.
Amennyiben a EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidore nem teljesíti,
úgy kÖteles a Vevo által megjelölt azonos funkciÓjú, azonos paraméterű terméket a Vevo
részérea termék egységárán biztosítani vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlo minden
kÖltséget Vevo részéremegtéríti.

5.3.

EladÓ előszállításra kizárolag a Vevő írásos hozzá1árulása esetén jogosult.

5'4.

Vevő jogosult a szerzodést azonnali hatállyalfelmondaniabban az esetben, ha a EladÓ az eseti
megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a leszállítással.

5.5'

EladÓ kapcsolattartÓja, ugyintézője, megrendelés adminisztráciÓjáért felelos Ügyintézóje:
Név: Gadanecz András

Cím.7624 Pécs, Attila u. 3'

!-

a

szerződés hatályba lépésétkÖvetően 10 napon belÜl szállítja le.
A készlet átadásárÓl átadás-átvételi jegyzőkÖnyv készÜI, mely a szerződés 2. számÚ
mellékletétképezi. Az átadás-átvételi jegyzőkÖnyv első része tarIalmazza az átadott
termékek megnevezésőt, mennyiségét, egységárát, értékét.
A kÓrház a felhasznált - konszignációs raktárbÓl kivett- termékeket konszignáciÓs
lejelento lapra vezeti fel és kÜldi el az EladÓnak, mely egyben Vevoként is szolgál.
A lejelentő lapok alapján az Elado 24-48 Órán belÜl tartozik leszáIlítani a termékeket.
sÜrgos esetekben 6_12 Órán belÜl.
Munkanapon B: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 kÖveto
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.

Tel/Fax/E-mail/Mobil: 721224-962',721224-962',9adaneczandras@staplecare.hu,70l434-7221

6.Csomagolás:
6.1. EladÓ a leszállÍtandÓ terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltÜntetve, a szállÍtás módjának
megfelelo csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek'

6.2. Vevő a leszállítani kért termék mennyiségétúgy tartozik meghatározni, hogy a EladÓ által
elozetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mód.

A csomagolási egységen/Száll ítÓlev élen az alábbi adatok szerepelnek:
*
Vevo megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház
*
a doboz tartalma,
*
a szerzódés száma:
*
dobozszám,
*
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.
*
Szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttó Ft (SzállítÓlevél esetében)

7' A termékek átvétele, tárolása és felhasználása:

'1' termékek átvétele Vevo kotelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárolag a csomagoláson
^ sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárigényt.
észlelhető
7

7'2.A fentieknek megfeletően a termek mennyiségi átvételérea leszállításkor csak dobozonként kerÜl
sor, mÍg a tételes mennyiségiátvételtVevo a leszállítást követó'10 munkanapon belÜlvégziel.

7.3.A mennyiségi hiányokról és sérÜlésekről a Vevo jegyzőkÖnyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbÍt EladÓ részére.A megállapÍtott hiányokat és sérÜlt terméket EladÓ a jegyzokÖnyv
kézhezvételétolszámított 30 napon belul saját kÖltségéreutánszállÍtással tartozik pÓtolni.

A

leszállított termékeket a Vevő saját kÖltségéreés veszélyérea termék természetének megfeielő
lmények kÖzÖtt raktározza'

kÖrÜ

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

B.1.EladÓ a jelen szerződés alapján leszállÍtásra kerülő termékek esetében szavatolja a leszáIlÍtástÓl
számított 12 hÓnapos felhasználhatóságot'

8.2'Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapÍtást nyer, hogy a jelen szerzodésben, illetve a EladÓ ajánlatában rÖgzített minoségi
paramétereket, kÖvetelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfeleloen nem használhatÓ, Eladó a
Vevo által megkÜldÖtt bejelentés alapján kÖteles az árut saját kÖltségére 30 napon belÜl kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere idopontjától újra kezdődik'

Az egyes árukra vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerzodésben
rÖgzítetteknélhátrányosabbak nem lehetnek Vevo számára, Vagy amennyiben hátrányosabbak, a
jelen szerzodésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelt szavatossági előírások
tartalmazhatják'
5

9. lmport és egyéb engedélyek, adók, illetékek:

Elado az Ajánlati DokumentáciÓban eloÍrtak szerint saját kÖltségére biztosÍtja Vevo részérea jelen
szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges hatÓsági
engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesÍtésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerÜlo adÓkat és illetékeket Eladó viseli.
10. Hatályba lépés:

A szerzodéskÖtésre a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1)bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
zárÓ tanúsítvány kiállításának napját követően kerÜlt sor, a szerzódés 2018.07.04-én lép hatályba, és
12 hÓnap, határozott időtartamra marad érvényben.

11. Egyéb feltételek:
'11'1. Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződó felek kÖzÖs megegyezésével,Írásos
formában módosíthatók (a Kbt' vonatkozó rendelkezéseifigyelembevételével).

í'1.2. ,,Tekintettel arra, hogy

a

beszerzés tárgya kÖzpontosÍtott

-

országos, regionális _

kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezért Vevő a kÖvetkezo bontÓ feltételt kÖti ki:
Vevő szerzodéses kÖtelezettséget kizárÓlag Polgári TörvénykÖnyvrol szÓló 20'13. évi V. tÖrvény
6:1'16. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
Iárgyára vonatkozÓan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy Összevont kÖzbeszerzési
eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerÜl megkÖtésre, a kÖzpontosÍtott vagy
Összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rÖgzítik, hogy ebből
Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.''

11.3' Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak kÚldött értesÍtésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen értesÍtésekhatálya a cÍmzett általi vételkor, illetve a
neki tÖrténő kézbesÍtéskoráll be.

Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvti példányban készÜlt, melybŐl a Vevo 3, az EladÓ

1

péIdányt kap'

sz',2.sz. melléklete a szerződés alapját képezo kÖzbeszerzési eljárásban Vevő
által kibocsátott Ajánlati DokumentáciÓ, valamint a EladÓ által benyújtott ajánlat a szerzodés
JeIen szerződés 1.

'

elválaszthatatlan részétképezik.

11.4. Aszerzódő felek mentesÜlnek a jelen szerzodésbol fakadÓ kÖtelezettségeik nem vagy részleges
teljesÍtésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők kÖvetkezménye.
Ellenállhatatlan erÖn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt kÖrÜlményeket kell érteni,
melyek a jelen szerzodés aláírását kÖvetoen felmerÜlő, elóreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan

események kÖvetkeztében állnak be. llyennek tekintendők főképp, de nem kizárÓlag a háború,
fÖld rengés, tíizvész,robbanás, általános anyag- és Üzemanyaghiány.
Az ellenáIlhatatlan ero által érintett fél kÖteles a másik felet a vis maior helyzet bekovetkeztéről illetve
megszűntéről 15 napon belül értesÍteni.

12' Bíróság, alkalmazandó jog:

A szerződo felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkÍsérlikbékés,tárgyalásos úton
rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre, úgy kikÖtik a perértéktolfÜggoen a
Szombathelyi TÖrvényszék,illetve a Szombathelyi JárásbÍróság kizárÓlagos illetékességét.
A jelen szerzodésben nem Vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyar anyagi
jog, Így kÜlÖnÖsen a Ptk. szerzodésekre vonatkozó rendelkezései az irányadÓk'

Szombathely, 2018.
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