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PREAMBULUM

A Vevo a kÖzbeszerzésekről szÓlÓ 2015. évi CXLlll. törvény 81.s.(1) bekezdés
alapján
kÖzbeszerzési

nyílt

eljárást bonyolított le ,,KÜlÖnféle szemlencsék és viszkoelasztikus
anyagok beszerzése
konszignáciÓs raktár biztosításával'' tárgyában részt vett az
eljárásban, es a oenyujtott ajánlatokat
megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján a Vevo döntése
szerint ezen eljárást a szerződés '1.
sz. mellékletébenspecifikált áruk (részajánlatok tekintetében
megnyerte'

A

fentiek alapján

szerzódést

1'l

az

AjánlaÍi DokumentáciÓban

kÖtik:

rögzített feltételnek eleget téve felek

az

alábbi

Szerződés tárgva:

Az Ajánlati

Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1.
számú mellékletében
megnevezett szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok (továbbiakban:
termékek) beszerzése és
konszignációs raktár biztos Ítása'

Az Eladó által szállítandó termékeknek meg kell felelnie a 1.
számÚ melléklet szerihti specifikációnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek,
melyeket az EladÓ a pályázatában
megajánlott.

Az EladÓ vállalja, hogy a termékeket a beadott szakmai és minőségi
követelményeknek megfelelően,
az abban
szereplő összeállításban szállítja.

A

szerzodés 1' számÚ mellékletében meghatározott termékek
mennyisége a Vevó tényleges
szÜkségleteinek fÜggvényében30 százalékkal fe|felé
eltérhet. Vevó, az adás-vételi szerzódés lejártát
megelőző
legkésőbb 30' napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség átvételéről.

Szerződéses érték:
A Vevo által a szerződés ellenértékek ént az EladÓnak fizetendő ÖSszeg
9. rész nettÓ 450 000 FVév + 27oÁ Afa, azaz bruttó 571 500 Ft/év
10. rósz 6 200 000 FVév + 2t% Afa, azaz brutIő 7 874 OOO Ftlév,
11' rész 640 000 FVév + 27% Afa, azazbruttÓ 812 800 FVév,
mely Vevő kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
5.) szállítva, lNcoTERMs
2000 DDP paritás szerint tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes árlistát jelen
a
szerződés2.
szám Ú mel léklete tartalmazza

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, valamint
a leszállÍtást' továbbá a
konszignáciÓs raktárkészlet rendelkezésre bocsátását.

3.l

Fizetésífeltételek:

3'1'Vevo a jelen szerződés alapján létrejÖvo konszignációs raktárbÓltörténő
felhasználást követően, a
hetente kiállÍtott számla alapján, azElado Budapest Banknál
vezetett 101o4105-44976500-01oo4ooo
számú bankszámlájára, 30 napos átutalással teljesíti.
A számla mellékletétképezi a konszignáciÓs lejelentő másolati példánya, melynek
teljesítésétaz l.
fejezet termékei esetében a Logisztikai osztály' név: SzabÓ
lstván, a ll. és lll. fejezet termékei
esetében a Gyógyszertár, név :Dr. Zimmermann Katalin végzi.
3.2.Vevó előleget nem fizet' EladÓ részszámlátnyújthat be.

3'3'A szerzodo felek kijelentik, hogy az adÓzás rendjérol szÓlÓ 2003.
évi XCll. tÖrvény 36/A. s
figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.
3'4'A Vevő a fizetési határido lejártát kÖvetoen késedelemmel
megfizetett vételár után a hatályos
Polgári TÖrvénykÖnyvben meghatározott késedelmi kamatot
kÖteles megfizetní a késedelem teljes

időtartamára.

3'5'Az Eladó nem fizet, illetve számol el

a szerződés teljesítésévelÖsszefÜggésben olyan
kÖltségeket, melyek a Kbt' 62. $ (1) bekezdés k) pontja
szerintifeltételeknek nem megfelelo társaság
tekintetében merÚlnek fel, és melyek az EladÓ adÓkÖteles jÖvedelmének
csÖkkentésére alkalmasak.
3'6'Az EladÓ a szerzodés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő

számára megismerhetővé teszi'

3'7'A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor
Vevó bankja Vevo számláját a
kifizetésre kerÜlŐ
Összeggel megterheli'

4'l

Szállításifeltételekéshatáridők:

4'1'Az Eladó

a

termékeket a Vevo telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.u.
5')
Ítj a le az alábbiak szerint:

kÖltségmentesen szál

EladÓ

a

l

termékek éves igényének25 %_át köteles konszignációs raktárkészletként

biztosítani a Vevo kÖzponti telephelyén a 3. sz. melléklet specifikációja szerint
legkésobb
a szerzodés hatályba lépésétkÖveto 20 napon belÜl.
A konszignáciÓs raktárkész|et átadásárÓl átadás-átvételi jegyzokÖnyvet kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell a termékek megnevezését, mennyiségét,egységárát,
valamint
az átadi és átvevő aláírását. Az átadás átvételi jegyzokÖnyv a szerződés mellékletét
képezi (3. sz. melléklet). A jegyzőkÖnyv elkészítéseaz Eladó kÖtelezettsége.
Amennyiben a konszignáciÓs raktárkészlet kihelyezésérea szerződés hatályba
lépését
kÖveto 20 napon belÜl nem kerÜl sor átadás-átvételi jegyzokönyvvel
egyÜtt, Úgy a Vevő
írásos (e-mailben és faxon is) felszÓlítást küld az Eladi részére.Amennyibenjaz
írásos
felszÓlításra, a felszÓlítás elkÜldésétől számÍtott 15 napon belÜl sem
kerÜl sor az átadásátvételi jegyzokönyv elkészÍtéséreés átadására, ugy ez az Eladi részéről
sÚlyos
szerzodésszegésnek minosÜl, mely alapját képezheti a Vevő részéról
történó rendkívÜli
felmondásnak.
A kihelyezett raktárkészlet mindaddig az EladÓ tulajdonát képezi, amíg az el|enértéket
a
Vevo ki nem fizeti.

4'2' Az elso

rószszállításra

(konszignációs raktárkészlet kihelyezésére) a adásvételi
szerzodésszerződés hatályba lépésétkÖvető 20 napon belül kerül
sor' A kihelyezett szemlencse
készlet raktározása a KÖzponti műto szemészeti műtójében történik,
a készlet kezeléséérta
szemészeti vezető műtőasszisztens a felelős, lejelentéséta Logisztikai
osztály végzi. A kihelyezett
viszkoelasztikus anyagok, festékek készlet raktározása a GyÓgyszertárban
történik, lejelentését a
GyÓgyszertár meg bÍzottja végzi.
4'3'Vevő

a

kihelyezett raktár készletmozgásairÓl nyilvántartást vezet, amelyet
EladÓ félévente

egyeztet, illetve ellenoriz.

4'4'A kihe|yezett raktár folyamatos feltoltését,az azok felhasználásárÓl
két hetente elkészítettVevői
lejelentés, azazVevÓ kÜlon okiratban foglalt megrendelése
alapján, annak feladását kÖvetően 72 irán
belÜl kell a EladÓnak teljesítenie.

4'5'SÜrgős esetekben EladÓ a megrendeléseket 24-48 Órán belÜl
tartozik teljesíteni'

4'6'Vevo a terméket oly módon tartozik lehívni, hogy a teljes
szerzodéses mennyiség leszál|ítására a
szerzodés hatályának lejártáig sor kerÜlhessen.
4'7 'Elado előszállításra kizárÓlag a Vevő írásos hozzájárulása
esetén jogosult'

5.l

Csomaoolás:

5.1.Eladó a leszállítandÓ terméket a lejárat időpontját jól
láthatóan feltÜntetve, a szállÍtás mÓdjának
megfeleló csomagolásban szállítja le. A dobozokon
a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozÓ

cÍmkékfeltÜntetésre kerÜinek'

5.2.Vevő a leszállítani kért termék mennyiségétÚgy tartozik meghatározni, hogy a
EladÓ által
előzetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására
nincs

mód.
5. 3.

*
*
*
*
*
*

A csomagolási egységen/száll ítólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
a doboz tartalma,
a szerzodés száma.'

dobozszám,
SzáIlíÍási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. KÖzponti Raktár
szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft (SzállítÓlevél esetében)

6t
A termékek átvétele Vevo kÖtelezettsége' Az átvételekor Vevő kizárÓlag a csomagoláson
észlelhetó
sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor
csak dobozonként kerÜl sor,
míg a tételes mennyiségi átvételt Vevo a leszállítást kÖveto 10 munkanapon
belülvégziel.

A

mennyíségi hiányokról és sérÜ|ésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel,
melyet haladéktalanul
továbbít EIadÓ részére.A megállapÍtott hiányokat és séruli terméket
jegyzőkÖnyv
EladÓnak

a

kézhezvételétolszámított 30 napon belÜl saját kÖltségéreutánszállítással
tartozik pÓtolni.

A

leszállÍtott termékeket a Vevo saját költségére és veszélyérea termék
természetének megfelelo

kÖrÜlmények kÖzÖtt raktározza'

A termék minoségi átvételére a felhasználás fÜggvényében folyamatosan
kerÜl sor.

Eladó kÖtelezettséget vállal, hogy a szerzodés megkÖtéséhezbenyÚjtja
és átadja Vevő részéreaz
érvényeslSo 9001 tanúsítvány másolatát, melyet a szerzodés hatálya
alatt fenntart.

7.l

Szavatossáq:

Eladó a jelen szerződés alapján leszálÍításra kerÜlo termékek esetében
szavatolja a leszállítástól

szám ított 24 hÓnapos felhasználhatÓságot.

Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatÓsági időtartam alatt a
termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben' ilietve a Eladó
ajánlatában rÖgzített minőségi
paramétereket' kÖvetelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának
megfelelően nem használhatÓ, EladÓ a
Vevó által megkÜldÖtt bejelentés alapján kÖteles az terméket
saját költségére 30 napon belÜl
kicserélni' A kicserélt termék tekintetében a lejárati időtartam
a csere időpontjátÓl
újra kezdodik.

Az egyes

termékre vonatkozÓ speciá|is felhasználási feltételeket melyek azonban a jelen
szerzodésben rÖgzítetteknélhátrányosabbak nem lehetnek
Vevő számára, Vagy amennytben
hátrányosabbak, a jelen szerzodésben foglalt feltételeket
kell alkalma zni - a termékhez

szavatossági előírások tartalmazhatják'

f

mellékelt

8.l

lmport és eqvéb enqedélvek, adók. illetékek:

Elado az Ajánlati DokumentáciÓban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevo részóre a jelen
szerzodés specifikációjában meghatározott termék forgalomba hozatalához szÜkséges hatÓsági

engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerzodéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívül felmerÜlő adÓkat os iltetetetet EladÓ viseli.

9./

Szerződés meqszűnése. mellékötelezettséqek

9.1'Vevő jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani a Kbt. 143.
s.- án túlmenően - ha
szÜkséges olyan határidovel, amely lehetové teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adata
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
fennálla 62' $ ('1)bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel;
b) az EladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll
a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Vevo jogosult a szerződést felmondani, vagy
-a Ptk_ban foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a szerződés
megkÖtését kÖvetően jut tudomására, hogy a szerzódÓ fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során
kizáro ok állt fenn, és ezért ki ke||ett volna zárni aközbeszerzési eljárásból.
EladÓ nem fizethet' illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelÖsszefÜggésben
olyan költségeket,
amelyek a 62' $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelo társaság
tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az Elado adÓkÖteles jÖvedelmének
csökkentésére alkalmasak;

illetve, a szerzodés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a
megismerhetővé teszi és a '143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekról a Vevot

Vevó

számára

haladéktalanul értesíti.

A

külfÖldi adÓilletóségű Eladó kÖteles a szerzodéshez arra vonatkozÓ
meghatalmazást csatolni, hogy

az

illetosége szerinti adóhatóságtÓl

a

magyar adÓhatÓság

kÖzvetlenÜl beszerezhet

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok kÖzÖttijogsegély igénybevétele
nélkÜl.

9'2'Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.
9.

-

3.A Száll ítÓ részéről súlyos szerződésszegésnek m inosÜl kÜlÖnÖsen
amennyiben a késedelmi kÖtbér mértéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben a hibás tel1esÍtési kötbér mértéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevónek vagyoni' illetve nem vagyoni
kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kotelezettségétmegsérti,

a

nyertes

a másik fél súlyos

:

amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát,
il|etve kötelezettségét harmad|k
személy részérea Vevő elózetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,
konszignáciÓs raktárkészlet Írásbeli felszÓlítás ellenére
nem bocsátja a Vevő rendelkezésére.

9.4'Vevő részérŐl súlyos szerződésszegésnek minósÜl kÜlÖnÖsen:
- amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségét az erre tÖrténő írásbeli felszÓlÍtásban megjelÖlt határidoig nem teljesíti,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.
9.5.Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenorzési kÖrén kívÜl eso események
(vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzódésból eredo 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
értes ítésselfelmondan i.

9'6' ,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított - országos, regionális -, illetve
fenntartó által, vagy a fenntartÓ megbízásából indított kÖzös kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra
kerÜlhet, ezért Megrendelő a kÖvetkező bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerzodéses kÖtelezettséget kizárolaga Polgári TörvénykÖnyvről szÓlÓ 20i3. éVíV.
tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennylben
a
a kÖzpontosÍtott kÖzbeszerzési rendszerben, osszevont
közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közÖs
kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerÜl megkÖtésre, a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan

kÖzpontosított, kÖzös vagy Összevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelonek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat'',

9-7.A szerződés egyik fél á|tal kezdeményezett a szerződésben rÖgzített okból tÖrténo felmondása
nem mentesiti Szerzodó Feleket az egymás által kÖlcsÖnÖsen elismert vállalások teljesítésétől
és
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.
9.B' EladÓ a jelen szerződésben rögzíteit kÖtelezettségek be nem tartása esetén az alábbimértékű
kÖtbérfizetési kÖtelezettséggel tartozik Vevőnek valamennyi részajánlat esetében:
Késedelmi kÖtbér' a késedelmi kötbér alapja az adott megrendelésre vonatkozó nettÓ
ellenérték,
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 követoen a
Vevo jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmond ani az adott részteljesítésesetében,
valamint
érvényesíthetia meghiúsu|ási kötbért a Vevő'

Hibás teljesÍtés Vevő a hibás teljesítés kicserélésétÍrja elo, Nyertes ajánlattevő kÖteles
a nem
megfelelő minoségű áru hibásan teljesített szállításának cseréjére, az írásos bejelentéstől
számÍtott

72 Órán beiÜl.

Amennyiben a Nyertes ajánlattevo az írásbeli felszólítás kézhezvételétőlszámított72
Órán belÜl nem
cseréli ki a hibás árut, akkor a kÖtbérkÖvetelést, mint elismert kÖvetelést kell nyilvántartani
és Így az
beszámíthatÓvá vá|ik, a Kbt. 135' s (6) bekezdése szerinti feltételek teljesÜlése
nyertes ajánlattevo szerződés szerinti teljesítéséigkésedelmi kotbért alkalmaz.

esetén. Vevő a

a szerződéstől egyoldalÚ jognyilatkozattal elállni Vagy rendkívÜli felmondással
felmondani, ha a Nyertes ajánlattevó olyan okbÓl, amelyért felelős, 20 naptári nap
késedelembe esik.
A hibás teljesítéssel kapcsolatosan a kÖtbér a Ptk. 6:186 (1) bek. megfelelően akkor
fizetendő, ha a
s
kÖtelezett felelos a szerződésszegésért.
Vevő a késedelmí kÖtbéren felÜl érvényesÍthetia kárát is.
Vevő jogosult

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő

a le nem

szállított termékek nettÓ értékének30%-a, megfelelo

A meghiÚsulási kötbér érvényesítésekizárja a késede|mi vagy
a hibás teljesítésikÖtbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési
mértékű kÖtbér megfizetésére kÖteles.

kÖtbért be
kell
számÍtani a
meghiúsulási kötbér összegóbe.
Vevő a
Szerzodés teljesÍtésétakkor tekinti meghiÚsultnak, ha
- az Ajánlattevoként szerződő fél a teljesÍtést jogos/méltányoIható ok nélkÜl megtagadja

- a teljesítéskizárólag az Ajánlattevőként szerződő fél érdekkÖrébenfelmerÜlt okbÓl lehetetlenÜl el
- a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér
Összegével nem fedezett kárának megtérÍtésétkÖvetelje' Hibás teljesítésesetén Vevő csak a
termék
kicserélésétfogadja el"

10.Hatálvba lépés:

A szerzodés 2018.07 '15'_én lép hatályba, és 12 hÓnaplg marad érvényben.

11

.l

1 1" 1

Eqvéb feltételek:
.Jelen szerzodés és annak melléklete, Írásos formában a Kbt. 14L
$_a alapján mÓdosíthatÓ.

11'2'Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak kÜldÖtt értesítésnek
írott formában
(ajánlott Ievélben, telefaxon) kell tÖrténnie' Ezen értesítésekhatálya
a cÍmzett általi vételkor, illetve a
neki tÖrténÓ kézbesÍtéskoráll be'

11'3'Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvrl példányban készult,
melyből a felek

példányt kapnak.

3-1

11.4.Jelen szerzodés 1. sz',2'sz. melléklete a szerződés alapját képező
kÖzbesz'erzési eljárásban
Vevo által kibocsátott Ajánlatí DokumentáciÓ, valamint az Elado által benyÚjtott
ajánlat a szerzodés
elválaszthatatlan részétképezik.
11.5' Vevo kizárja a projekttársaság létrehozását.

12-l

Bírósáq, alkalmazandó ioq:

12'1-Aszerződő felek r_negállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik
békés,tárgyalásos
Úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre,
úgy kikötik
perértéktől
a

SzombathelyiTÖrvényszék, illetve a Szombathelyi JárásbírÓság kizárÓlagos
illetékességét.

fÜggően a

12'2'Ajelen szerzodésben nem Vagy nem kimerítoen szabályozott kérdések
tekintetében a magyar
anyagi jog' így kÜlonÖsen a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései
az irányadÓk.

A Felek a jelen szerződést,

mint akaratukkal mindenben megegyezŐt, magukra-nézve
kÖtelezőnek

ismerik el, kijelentik' hogy annak aláírására jogosultak és
azt helybenhagyÓlag

aláírták.

Mellékletek:
l. sz melléklet: felolvasÓlap
ll. sz melléklet: szakmaiajánlat

Szombathely, 2018. július 17.
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