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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 3860-2-18
ban kszámlaszám: Magyar Államkincst ár,
mint Vevő
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másrészrol a STAPLECARE Korlátolt Felelősségii Társaság
Címe: 7624 Pécs, Attila u. 3'
Képvíseli:Székely orsolya Ügyvezeto
cégjegyzékszám : 02-09-080543
Ad ószá m : 247 83369 -2-02
Számlaszám : 1 17 31 001 -207 03475-00000000

mint Eladó kÖzÖtt alulírott helyen és napon az alábbt feltételekkel.

PREAMBULUM
VevŐ, tárgyban a kÖzbeszerzésekről szÓlo 2015. évi CXLIll. tÖrvény (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 alap1án ajánlatot benyÚjtÓ ajánlattevovel
kÖti meg a jelen szerzodést.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:

ajánlati felhÍvás

-

kiegészítŐ tájékoztatás(ok)

-

ajánlattételi dokumentáciÓ

-

ajánlat.

Jelen szerződés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:
a) a kÖzbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentáciÓja és a kiegészÍtotájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkór'ői válaszok (amennyiben releváns)
b) a kÖzbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypÓtlások
(amennyiben releváns)
c) jelen szerzodés

Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésben foglaltakat magukra nézve kÖtelezonek tekintik, továbbá

kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.
1. Szerződés tárgya:

1 '1.
A KÖzbeszerzési Dokumentumokban mc;határozott, és a jelen szerzodés 1. számú
mellékletébenmegnevezett ,,Egyszerhasználatos sebészeti varrÓgépek és tárak beszerzése''

(továbbiakban: termékek) beszerzése.

Az Eladó által szállítandÓ termékeknek meg ke|l felelnie á l. szamu melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/pararnétereknek, melyeket az EladÓ az ajánlatában
megajánlott"

1'2' Az Eladó vállalja, hogy a termékeket a benyújtott ajánlatában rÖgzített szakmai
kÖVetelményeknek megfeleloen, az abban szereplo Összeállításban szállítja.

és minőségi

opciÓ: A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevo tényleges
szÜ kség leteine k fÜ g gvé nyé ben 7 0 százalékkal felfeIé eltérh et.
Vevő az adás-vételi szerzodés lejártát megelozŐ 30. napig, rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség
átvételérol.
2. Szerződéses érték:

2.2. A Vevo által a szerzodés ellenértékekénta Eladónak fizetendo Összeg nettó 5.516.000 FVév +
27% Áta, azaz bruttÓ 7.005.32OFt/év, mely Vevo kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely,
Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes árlistát a jelen
szerzodés 2' számu melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja a termék beszerzését,száIlítását.

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

A szerződéses ár tartalmazza az 1' pontban meghatározott termék árát a behozatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt Összes kÖltséggel egyÜtt.
3. Fizetési feltételek:
3.1. Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítésigazolást kÖvetoen, havonta kiállÍtott számla alapján a Kbt. 135. s (1)_ a számla kézhezvételétkÖvetően 30 napos átutalássaltÖrténik a Ptk.6:130' s. (1)(2) bekezdésében leírtak szerint. AlkalmazandÓ a Kbt.135.s. (5)-(6) bekezdése.
Az adozás rendjéről szÓlÓ 2003. évi XC|l. Tv. 36/4. $ alapján kifizetés csak akkor tÖrténhet, ha a
számlázo fél nemleges adÓigazolást ad, vagy a NAV koztartozás mentes adÓzÓi adatbázisában
szerepel.

Vevő eloleget nem biztosít.
Aza1ánlat és az elszámolás pénzneme magyarforint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.
$ (1) bekezdései szerint késedelmi kamatok és behajtási koltségátalány érvényesek.

3.3. A fizetés abban az időpontban számÍt teljesÍtettnek, amikor Vevo bankja Vevo számláját a
kifizetesre kerÜlo Összeggel megterheli.
A Vevo a fizetési határidő lejártát kÖvetŐen késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
TÖrvénykÖnyvben meghatározott késedelmi karnatot kÖteles megfizetni a késedelem teljes
időtartamára.

3.4. Az Eladó nem fizethet' illetve számolhat el a szerzodés teljesítésévelösszefÜggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéteIeknek nem
megfelelo társaság tekintetében merülnek fel, ós amelyek a EladÓ adÓkÖteles jÖvedelmének
csÖkkentésérealkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetové tesziés a 143' $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekrőla VevŐt haladéktalanul értesÍti.

A kÜlfÖldi adÓilletőségű EladÓ kÖteles a szerzodéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenül beszerezhet a nyertes
ajánlattevore vonatkozó adatokat az országok kÖzottijogsegély igénybevételenélkÜl.
4. A szerződés megszűnésének feltételei

4.1' Szerződő Felek megállapodnak abban hogy a jelen szerzodést a felek a másik fél sÚlyos
szerzódésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatáIlyal feImondhatják.

Az EladÓ részérolsúlyos szerződésszegésnek minosÜl:

l

-

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítésikÖtbér mértékemeghaladja a 20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevonek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,
amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kÖtelezettségétharmadik
személy részérea Vevo elozetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

_ az

eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik

leszállítással.

a

Vevő részéről sÚlyos szerződésszegésnek minősÜl:

- ha tÖbbszöri -

minimum 2-szer

-

elmaradásának oka egyértelműen a Vevő indokolatlan

magatartásának rÓhatÓ fel,
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségét az erre tÖrténő írásbeli felszÓlításban megjelÖlt határidőig nem teljesiti,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsért

4.2. Szerzodő Felek megállapodnak abban' hogy bármelyik fél eIlenőrzési kÖrén kívÜl eső
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredo kÖtelezettsége teljesítése
alÓl, ha egy ilyen esemény 3 egymást kÖveto 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
Szerződő Feleket

az

kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténo feImondása nem mentesÍti
egymás által kÖlcsÖnosen eIismert vállalások teljesÍtésétőlés ezek

ellenértékénekkiegyen ítésétól.
l

4.3.Vevo jogosult a szerződéstől e.lállni, ha EladÓ nekí felrÓhatÓ okból oly mértékű késedelembe esik,
hogy a fizetendo kÖtbér: a késedelem Vagy a hibás teljesÍtéseléri a 20 napot.

EladÓ a jelen szerződésben rÖgzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű

kÖtbérfizetési kÖtelezettség gel tartozi k Vevőn ek:

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 kÖvetóen az a1anlatkéró
jogosult a szerzÓdéstol elállni vagy azt felmondani az adott részteljesÍtés
esetében' valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kÖibért az Ajánlatkérő.
Hibás teljesítés

Vevő a hibásan teljesÍtett áru kicserélésétírja elő. EladÓ kÖteles a nem megfelelo minőségű
áru
hibásan teljesített szállításának cseréjére,az írásos bejelentéstől számított 72 Órán belÜl. Amennyiben
EladÓ, az Írásbeli felszÓlÍtás kézhezvételétőlszámított72orán 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 teljesÚlése esetén. Vevő az EladÓ szerződés
szerinti

teljesítéséigkésedelmi kÖtbért alkalmaz' Maximuma: 20 naptári nap késedelem.

MeghiÚsulási kÖtbér: EladÓ a le nem szállított termékek nettÓ értékének30%-a, megfelelo
mértékű
kÖtbér megfizetésére kÖteles. A meghiÚsulási kÖtber érvényesÍtésekizárja
a késedelmi vagy a hibás
teljesÍtési kÖtbér egyidejű érvényesÍtését.A már érvényesítettkésedelmi vagy
hibás teljesÍtési kÖtbért
be kell számítani a meghiÚsulási kÖtbér Összegébe.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kÖtbér
Összegével nem fedezett kárának megtérítését
kÖvete|je. Hibás teljesítésesetén Vevo csak a termék
kicserélésétfogadja el.

4.5. A Vevo jogosult és egyben kÖteles a szerzódést felmondani _ ha szÜkséges olyan határidovel,
amely lehetóvé teszi, hogy a szerzódéssel érintett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladoban kÖzvetetten Vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést sz.erez

valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennálla 62.$ (1)bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel;
b) az Elado kÖzvetetten vagy kÖzvetlenül 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1)bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a EladÓ a szerzodés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli elIenértékérejogosult.
5.

Szállítási feltéteIek 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

EladÓ az éves árumennyiségbŐl (részajánlatonkent) a konszignációs raktárkészletet a
szerződés hatályba lépésétkÖvetoen 10 napon belÜl szállítja le.

- A
-

5.3.

készlet átadásárÓl átadás-átvételi jegyzőkÖnyv készül, mely a szerződés 2. számÚ
mellékletétképezi. Az átadás-átvételi jegyzokÖnyv elso része lartalmazza az átadott
termékek megnevezéSét,mennyiségét, egységárát, értékét.
A kórház a felhasznáII _ konszignáciÓs raktárbÓl kivett- termékeket konszignáciÓs
lejelentő lapra vezeti Íel és küldi el az Eladónak, mely egyben Vevoként is szolgál.
A lejelentő lapok alapján az EIadő 24-48 Órán beli'll tartozik leszállÍtani a termékeket,
sÜrgos esetekben 6_12 Órán belÜl.
Munkanapon 8:00 Óra és 15:00 Óra kÖzÖtt EladÓ részérebeérkezo Megrendelések aznapi,
míg a 15:00 és a 08:00 kÖzÖtt beérkezo' vagy Ünnep és munkaszÜneti napot kÖvető
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.
EladÓ előszállításrakizárolag a Vevő Írásos hozzájárulása esetén jogosult.

A termékek átvételét, valamint a konszignáciÓs raktári készlet kezeléséta KÖzponti műto
képviselője végzi.
Amennyiben a EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
Úgy kÖteles a Vevő által megjelÖlt azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterű terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlő minden
kÖltséget Vevo részéremegtéríti.

EladÓ eloszállÍtásra kizárolag a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult.

5'4-

Vevo jogosult a szerzodést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Eladó az eseti
megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a leszállítással.

5.5.

EladÓ kapcsolattartója, Ügyintézoje, megrendelés adminisztráciÓjáért felelos Ügyintézóje:
Név: Gadanecz András

Cím'.7624 Pécs, Attila u' 3'

Tel/Fax/E-mail/Mobil: 721224-962;721224-962',9adaneczandras@staplecare.hu:701434-7221

6.Csomagolás:
6.1. EladÓ a leszállÍtandó terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltÜntetve, a szállítás mÓdjának
megfelelo csomagolásban szálIítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
cÍmkékfeltÜ ntetésre kerÜlnek.

6.2' Vevő a leszállÍtani kért termék mennyiségétÚgy tartozik meghatározni, hogy a EladÓ

által

előzetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mÓd'

A csomagolási egységen/SzállítÓlevélen az alábbi adatok szerepelnek.
*
VeVő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
*
a doboz tartalma,

*
*
*
*

a szerzodés 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:

A termékek átvétele Vevo kÖtelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárolag a csomagoláson
észlelhető sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárigényt.
7.1.

7.2.A fentieknek megfeleloen a termek mennyiségi átvételérea leszállításkor csak dobozonként kerÜl
sor, míg a tételes mennyiségiátvételtVevő a leszállítást kÖveto'l0 munkanapon belÜlvégziel.

7.3'A mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekről a Vevő jegyzokÖnyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓ a jegyzokÖnyv
kézhezvételétőlszámÍiott 30 napon belÜl saját költségére utánszállítással tartozik pÓtolni.

A

leszállÍtott termókeket a Vevo saját kÖltségére és veszélyérea termék természetének megfelelő
lmények kÖzÖtt aktározza.

kÖrÜ

r

A termék minőségi átvételére a felhasználás fÜggvényében folyamatosan kerül sor'
8' Szavatosság:
B.'1'EladÓ a jelen szerződés alapján leszállÍtásra kerÜló termékek esetében szavatolja a leszállítástÓl
számított'12 hÓnapos felhasználhatóságot'

B'2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatÓsági idotartam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Eladó ajánlatában rÖgzített minőségi
paramétereket, kÖvetelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfeleloen nem használhatÓ, EladÓ a
Vevő áItal megkÜldÖtt bejelentés alapján kÖteles az árul saját kÖltségére 30 napon belÜl kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere időpontjátÓl újra kezdódik.

Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerzódésben
rÖgzítetteknélhátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, Vagy amennyiben hátrányosabbak, a
jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellókelt szavatossági eloírások
tartalmazhatják.

9. lmport és egyéb engedélyek, adók, illetékek:

EladÓ 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 szerzodéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kÍvÜl felmerülo adÓkat ó's illetékeket EladÓ viselí.

í0. Hatályba lépés:
A szerzodéskÖtésre a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
zárÓ tanúsítvány kiállításának napját kÖvetően kerÜIt sor, a szerződés 2018.o7 06-án lép hatályba,
és
12 hÓnap, határozott időtartamra marad érvényben.

í í. Egyéb feltételek:

11.1. Jelen szerzodés és annak melléklete csak a szerződő felek kÖzÖs megegyezésével,írásos
formában mÓdosÍthatÓk (a Kbt' vonatkozó rendelkezéseifigyelembevételével).

11-2' ,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított országos, regionális _
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezért Vevő a kÖvetkezo bontó feltételt kÖti ki:
Vevo szerződéses kÖtelezettséget kizárólag Polgári TÖrvénykönyvrol szÓló 2013' évi V. tÖrvény
6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben
a beszerzés
tárgyára vonatkozÓan a kÖzpontosított kÖzbeszerzési rendszerben vagy Összevont kÖzbeszerzési
eljárás keretében keretmegállapodás Vagy szerzodés kerÜl megkötésre, a kozpontosított vagy
Összevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania. Felek rÖgzítik, hogy
ebból
Vevonek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat',,
11.3. Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak kÜldÖtt értesítésnek
írott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen értesÍtésekhatálya a címzett
általi vetelkor. illetve a
neki tÖrténő kézbesÍtéskoráll be

Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvŰ példányban készÜlt, melyből a Vevó
3, az EladÓ
példányt kap.

1

Jelen szerződés 1 . sz., 2'sz. melléklete a szerzŐdés alapját képező kÖzbeszerzési eljárásban
Vevo
által kíbocsátott Ajánlati DokumentáciÓ, valamint az Eladó által benyÚjtott ajánlat

elválaszthatatlan részétképezik.

a

szerződés

11'4' Aszerződő felek mentesÜlnek a jelen szerződésbol fakadÓ kÖtelezettségeik
nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos felelősség alÓl, ha a neff] teljesÍtésellenállhatatlan
erok kÖvetkezménye.
Elienállhatatlan eron olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt
kÖrÜlményeket kell érteni,
melyek a jelen szerződés aláírását kÖvetoen felmerÜló, elŐreláthatatlan és
a felek által elháríthatatlan
események kÖvetkeztében állnak be. llyennek tekintendők foképp' de nem
kizárolag a háborÚ,
fÖld rengés, tr-lzvész, robbanás, általános anyag- és Üzemanyagh
iány.
Az ellenállhatatlan erő által érintett fél kÖteles a másik felet a vis maior helyzet
bekÖvetkeztérol illetve
megszt"1ntéről 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 perértéktől fÜggŐen a
Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi JárásbÍrÓság kizárÓlagos illetékességét'

A jelen szerzódésben nem Vagy nem kimerÍtoen szabályozott kérdésektekintetében a magyar anyagi
jog' Így kulÖnösen a Ptk. szerződésekre vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓk.

Szombathely, 2018. 07.06.
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