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AdásvéteIi szerződés
mely létrejött egyrészről a

Markusovszky Egyetemi oktatók őrház
címe: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u.5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajos, főigazgató
KSH statisztikai számjel : 1 581 3860-86í 0_31 2_1 8
Adószáma: 1 581 3860_2-1 8

Szám!aszám z 10o47 o04-oo333í 66_0ooooooo, Magyar Á!lamkincstár
a továbbiakban: Vevo -

másrészróla
Bradoclrem Kft
Képviseli: RátÓti orsolya
Gíme: 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5' 2l3.
Cégjegyzékszám : 03 -09 - 129 499
Adószám: 1 497 1 419-2-03
Számtaszám : 1 0402B05-50526690-5 0521 004
_ a továbbiakban: EladÓ
EgyÜttesen -Felek _ közÖtt az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Vevo, Adásvételi szerződés KÜlÖnféle fertotlenítoszerek beszerzésére, szállítására egy éves
iditartamra tárgyban a közbeszerzésekről szolÓ 2015. évi CXLIll. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
113's (1) bekezdése alapján nyílt kÖzbeszerzési eljárást folytatott le.
Vevo az eljárást megindítÓ felhÍvásban megjelÖlt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és a 10.
rész tekintetében a Kbt. 76.s (1) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árú ajánlatot benyÚjtÓ
Ajánlattevóvel köti meg a jelen szerzódést"
A jelen szerzodés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás - kiegészíto tájékoztatás(ok) - ajánlattételi DokumentáciÓ _ ajánlat
Jelen szerzodés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:
a) a kÖzbeszerzési eljárás ajánlattételi DokumentáciÓja és a kiegészítő tájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
b) a közbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypÓtlások
(amennyiben releváns)
c) jelen szerzodés.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.

1.l
1'1.

Szerződés tárgya:

Jelen szerződés tárgya

a

Vevo által kidolgozott Közbeszerzési

Dokumentumokban

részletesen meghatározott, valamint a Szerzódés 1' számÚ mellékletében megnevezett, részletesen
körÜlírt ,,Fertőtlenítoszerek''. (a továbbiakban: termékek) az EladÓ ajánlatában 10. részajánlatában
rögzÍtett minoségben, kivitelben és választékban, az Ajánlat szerinti áron, a Vevő által lehívásonként
meghatározott mennyiségben, a jelen Szerzodésben meghatározott feltételek szerinti leszállÍtása'

Az EladÓ által szállÍtandÓ termékeknek meg kell felelniük a 1. számú melléklet szerinti specifikációnak,
valamint azoknak a szakmaijellemzoknek/paramétereknek, melyeket EladÓ megajánlott.

Adásvételi szerződés KÜlönféle fertőtlenítőszerek beszerzésére, szállítására egy éves idótartamra

1.2. Jelen Szerződés aláírásával Vevő megrendeli, EladÓ pedig elvállalja az 1'1. pontban rögzített
Termékknek Eladl az ajánlatában rögzített szakmai és minőségi követelményeknek megfelelő
szállítását a jelen Szerzodésben meghatározott feltételekkel

A

szerződés 1. számÚ mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szükségleteinek ÍÜggvényében40 százalékkal felfelé eltérhet. Vevő, az adás-vételi keretszerzódés
lejártát megelŐzó 30 napig, rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség átvételéről
2.1

Szerződéses éÉék:

2.1. A Szerzodés 1.1. pontjában meghatározott Termékeknek a Szerzódés szerinti szállításáért a
EladÓt összesen nettÓ 708 750 Ft + ÁFA, azaz nettó hétszáznyotcezer hétszázötven forint + ÁrR
illeti meg. A Vevőszerződés ellenértékekéntaz EladÓnak fizetendő összeg jelen szerződés 2. sz.
mellékletét képezÓ tételes árlista alapján kerül elszámolásra, mely a Vevő kÖzponti telephelyére (9700
Szombathe|y, 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 tekintendók és
tartalmaznak minden, a Szerzodéssel kapcsolatos díjat és kÖltséget (bel- és külföldi szállítás, vám,
egyéb járulékos költségek, stb.).
2.3.A jelen szerzódés alapján leszállításra kerülo termékek ellenértékéta szerzódés 2. sz" melléklete

tartalmazza.

Az

árak a Vevő telephelyére (Szombathely) leszállítva DDP és fuvareszközrol

a Vevo

által meghatározott helyre lerakva értendók. Ennek megfelelően az árak a Eladó által jelen szerzódés
alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékéttartalmazzák, így ezeken tÚlmenően a EladÓ
semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevotől további díj- vagy költségtérítésigénylésére'

2.4.A fenti árak ajelen szerzodés hatálya alatt kötöttnek tekintend ok, azok mÓdosításá ra - az alábbi
kivételekkel - kizárőlag a felek írásos megállapodása alapján kerÜlhet sor.

2'5. EladÓ a fentiek szerinti mÓdon és formában kÖteles a szerzodés hatálya alatt a jelen szerzódés
tárgyát képezo termékekre vonatkozl, az annak gyártÓja által meghirdetett kedvezményeket a Vevő
részérebiztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea
meghirdetett akció feltételei szerint az Eladijogosult.
A jelen szerzodés alapján létrejövő eseti lehívások ellenértékea felek által a termékek átvételekor a
fuvarlevélen/EladÓlevélen árucikkenként feltÜntetett mennyiség alapján a későbbiekben
meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerzódés 3./ pontjában
foglaltaknak megfelelően kerÜl kiÍizetésre.
3. Fizetési feltételek:

3.1. Vevo a jelen szerződés alapján létrejÖvő megrendelések ellenértékéta teljesítés igazolását
kÖvetóen kiállított számla alapján az EladÓ K&H Zrt Banknál vezetett 10402805-50526690_50521004
számú bankszámlájára átutalással teljesíti a számla kézhezvételétolszámított 30 napos fizetési
határidővel. VevŐ előleget nem fizet.

3.2' A szerzódő felek kijelentik, hogy az adozás rendjéről szÓlÓ 2003. évi XCll. törvény 36/A. s

figyelembe vételéveljárnakel a kifizetések esetén.

3.3.

A fizetés abban az

időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevó bankja Vevő számlé4át a

kifizetésre kerülo Összeggel megterheli.

Adásvételi szerzódés KÜlönféle fertótlenítőszerek beszerzésére, szállítására egy éVes idótartamra

A Vevo a fizetési határidő lejártát kÖvetően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári

Törvénykönyvben

meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni

a

késedelem teljes

időtartamára.

3.4. Az EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefÜggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merulnek fel, és amelyek a EladÓ adÓköteles jövedelmének
csÖkkentésérealkalmasak; illetve, a szerzÓdés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevo számára megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekrol a
Vevot haladéktalanul értesÍti'

A

kÜlfÖldi adÓilletŐségű EladÓ köteles a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni' hogy

az illetosége szerinti

adÓhatÓságtÓl

a

magyar adÓhatÓság

kÖzvetlenÜl beszerezhet

a

nyertes

Ajánlattevore vonatkozÓ adatokat az országok közÖttijogsegély igénybevételenélkül'

3'5. Az EladÓnak a megrendelések leszállítását, a Termékek szolgáltatását szállÍtÓlevélen vagy
számlamásolaton kell igazolnia. A szállítÓlevél Vagy számlamásolat minimum tartalmazza a

termékfajtánkénti megnevezést, a csomagolási mennyiséget, csomag mennyiségét,lejárati idejét és a

sARZs/LoT számát

4. A szerződés megszűnésénekfeltételei

4.1. SzerződŐ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzódést a felek a másik fél sÚlyos
szerzódésszegése esetén Írásos értesítéssel,azonnali hatállyalfelmondhatják.
4.2. Az EladÓ részérolsÚlyos szerzódésszegésnek minósül külonÖsen:
amennyiben a késedelmi kÖtbér mértéke meghaladja a kÖtbér maximumát (20 nap késedelem),
amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,
amennyiben a szerzodést, vagy abból adÓdÓ bármely jogát, illetve kÖtelezettségét harmadik

_
-

személy részérea Megrendelő elozetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

- az eseti megrendelések

teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a

leszállÍtással.
4.3. Vevo részérolsÚlyos szerzódésszegésnek minősÜl 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.

4.4' A Vevő jogosult a Kbt. 143. s.- ban foglaltak alapján
tÖrténo elállásra.

a

szerződés felmondására, vagy

attÓl

4.5. Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési kÖrén kívÜl eso
események (vis maior) mentesÍtik az érintett felet a szerzodésból eredő kötelezettsége teljesítése
alÓl. Ebben az esetben bármelyik féljogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal' a másik

félhez intézett, ajánlott levélben elkÜldött írásos értesítésselfelmondani'
,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított * országos, regionális -, illetve fenntartÓ
által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közÖs közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet,
ezért Megrendelo a következó bontÓ feltételt köti ki:
Megrendeló szerződéses kötelezettséget kizárÓlag a Polgári TÖrvénykönyvról szÓlÓ 2013. évi V.
törvény 6:116' $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan
központosított kÖzbeszerzési rendszerben, összevont
kÓzbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közös

a

q

kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerÜl megkötésre, a

Adásvételi szerzódés KÜ|önféle fertőtlenítószerek beszerzésére, szállítására egy éves időtartamra

központosított, közös Vagy Összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rÖgzÍtik' hogy ebból Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.''

A szerzodés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl történő felmondása nem mentesíti
Szerződo Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétolés ezek

4.6.

ellenértékénekkiegyenlÍtésétől.

4.7. Eladi a jelen szerzodésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kötbérÍizetési kÖtelezettséggel tartozik Vevónek:
Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettÓ teljes ellenértéke,
mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten' Ajánlatkéro a
kötbért legfeljebb a késedelmesen szállított tétel 20 napos késedeleméig érvényesíti'Azt követően
az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstól elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében,
valamInt érvényesíthetia meghiúsulási kÖtbért az AjánlatkérŐ'
Hibás teljesÍtés AjánlatkérŐ a hibásan teljesített áru kicserélésétírja eló, Nyertes ajánlattevó köteles a
nem megfelelo minóségű áru hibásan teljesített szállításának cserejére, az írásos bejelentéstŐl
számított 72 őrán belÜl. Amennyiben a Nyertes ajánlattevő az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétól
számÍtott 72 irán belül nem cseréli ki a mindkét fél álláspontja szerint 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. Ajánlatkéró a nyertes ajánlattevŐ szerzodés
szerintiteljesítéséig késedelmi kÖtbért alkalmaz. Maximuma: 20 naptári nap késedelem'

MeghiÚsulási kÖtbér: A SzerzŐdés nyertes ajánlattevőnek felrÓhatÓ okbÓl történő meghiÚsulása
esetén az EladÓ a teljes nettÓ szerzodéses összeg 30%-ának, megfelelő mértékűkÖtbér
megfizetésére köteles' A meghiÚsulási kötbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás
teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikötbért
be kell számÍtani a meghiúsulási kötbér összegébe.

Vevő a
szerződés teljesítésétakkor tekinti
meghiúsultnak, ha
- az EladÓként szerzodő fél a teljesítéstjogos/méltányolhatÓ ok nélkÜl megtagadja
-a
-

teljesítéskizárÓlag

az

EladÓként szerződŐ fél érdekkörében felmerÜlt okbÓl lehetetlenÜl el

a késedelem Vagy a hibás teljesÍtés eléri a 20 napot.

A kötbér megfizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a

kötbér

Összegével nem fedezett kárának megtérítését
követelje. Hibás teljesítésesetén VevŐ csak a termék
kicserélésétfogadja el'

4.8. A szerzodés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl történŐ felmondása nem mentesíti
Szerzödő Feleket az egymás által kölcsÖnösen elismert vállalások teljesítésétolés ezek
ellenértékénekkiegyen lÍtésétől.

A Vevo jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olyan határidóvel, amely
lehetové teszi, hogy a szerződóssel érintett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon - ha
a) az EladÓban kÖzvetetten Vagy közvetlenÜl 25 o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennálla 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottÍeltétel;
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 meghatározott feltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződés megszűnése elott már
teljesített szolgáltatás szerzodésszer(i pénzbeli ellenértékérejogosult'
5.

Szállítási feltételek és határidők:

Adásvételi szerzódés Külcinféle fertótlenítöszerek beszerzésére, szállításáfa egy éVes idcitartamra

5.1. EladÓ a termékeket a VeVó központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.)
kÖltségmentesen lNCOTERMs 2000 DDP paritás szerint szállÍtja le Vevő részére.
5.2' A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására folyamatos szállítás keretében kerÜl
sor az alábbiak szerint:

- EladÓ a teljes árumennyiségből a Vevó által havonta meghatározott árukat a szerzodés
hatályba lépésétkövetoen a Vevó által feladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétolszámított 7 napon belÜl szállítja le. Vevo azárut oly mÓdon tartozik lehívni,
hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerzódés 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 ünnep és munkaszÜneti napot kÖvető
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendŐk.
EladÓ a vonatkozÓ részszállítmány Vevő részéretörtént leszállítását kÖvetoen jogosult a
részszál ítmány ellenértékétVevó részéreleszámlázni.
Vevő megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését,
mennyiségét, termékkÓdját, valamint a szállítás napjának kért idopontját, amely időpontot
EladÓ köteles figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.
Vevő részérőla megrendelést a GyÓgyszertár illetékes eloadlja végzi, az átvételi
feladatokat a Központi raktár dolgozÓivégzi. (hétfo-pénteken 8.oo_'l5.oo Óráig)"
SÜrgos esetekben EladÓ a megrendeléseket _ leadott fax vagy elektronikus megrendelés
alapján - 12-24 Órán belul tartozik teljesíteni' (Sürgős esetnek minósül, amennyiben Vevonél
váratlan rendkívÜli helyzet (pl: valamely EladÓ termékhiánya áll fenn))'
Eladó előszállításra kizárÓlag a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult.
Amennyiben az 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 felmerülo minden
kÖltséget Vevő részéremegtéríti.
l

EladÓ csak a Vevo írásos hozzájárulása esetén jogosult ellszállításra'

A termékek átvételét a KÖzponti Gyógyszertár képviselóje végzi

5.3.

EladÓ kapcsolattartÓja, Ügyintézöje, megrendelés adminisztráciÓjáért felelos Ügyintézője:
Név: LászlÓné Falusi MÓnika

Cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5. 2/3.
Tel/Fax/E-mail/Mobil: +36 (20) 338-7058, monika.falusi@bradochem.hu

,

info@bradochem.hu

6. Gsomagolás:

6.1' EladÓ a leszállítandÓ terméket a lejárat időpontját jÓl láthatóan feltÜntetve, a szállítás mÓdjának
megfelelŐ csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfeleló kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerülnek.
6.2. Vevo a leszállítani kért termék mennyiségétÚgy tartozik meghatározni, hogy a Eladó által
előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mÓd'

A csomagolási egységen/EladÓlevélen az alábbi adatok szerepelnek:

*
*
*
*
*
*

Vevomegnevezése:MarkusovszkyEgyetemioktatÓkÓrház
a doboz tartalma,
a szerzodés száma:
dobozszám,
szállításicím: 9700 Szombathely Markusovszky L' u. 5.
szállított mennyiség, NettÓ Ft' Áfa, brutto Ft (EladÓlevél esetében)

Adásvételi szerzodés Különféle fertótlenítőszerek beszezésére' szállítására egy éves idótartamra

7. A termékek átvétele,

tárolása és feIhasználása:

termékek átvétele Vevö kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárÓlag a csomagoláson
észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárigényt.

A

7.1.

7.2.A fentieknek megfeleloen a termék mennyiségi átvételérea leszállításkor csak dobozonként kerÜl
sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállÍtást követo 10 munkanapon belLll végzi el.
7.3' A mennyiségi hiányokrÓl és sérülésekről a Vevó jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓ a jegyzőkönyv
kézhezvételétolszámított 30 napon belÜl saját kÖltségéreutánszállítással tartozik pÓtolni'

7'4. Téves áruszállítás, címzésesetén Vevo az eltérésta számla vagy EladÓ másolatára rávezeti és
EladÓ megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utÓlagos észrevételesetén

Vevo jelzéséreEladÓ azáru elszállításárÓl3 napon belül intézkedik.

Az EladÓi gyűjtŐcsomagoláson belÜli mennyiségi hiány, eltérés,sérÜlésmiatt Vevónek az áru
átvételétil számÍtott 3 napon belÜl van lehetősége reklamáciÓval élni. Az utÓlagosan megállapÍtott
mennyiségi hiányokrÓl jegyzokönyvet kell felvenni. A jegyzókÖnyv felvételéhez a
7.5.

EladÓt - a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével - telefaxon
meg kell hívni.

7.6. A termék leszállítását kÖvetóen észlelt minőségi kifogást a Vevő legkésobb az átvételtol számított

5 munkanapon belÜl köteles írásban bejelenteni az

A

minőségi kifogás rendezésére
vonatkozÓ szabályokat a szerződés 4. sz' melléklete hartalmazza. A minőségi kifogás
érvényesítésével
kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága esetén az EladÓt, alaptalansága
esetén a Vevőt terhelik.
EladÓnak.

A leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének megfelelo
kö

rÜ

l

mé nyek kÖzött

raktározza.

A termék minoségi átvételérea felhasználáskor folyamatosan kerül sor.
8.

Szavatosság:

8.1. EladÓ a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékek esetében szavatolja a leszállítástÓl
szám ított 1 2 hónapos sterilitásVfelhasználhatóságot.

munkanapos időtartam alatt a termék valamelyike
az EladÓ ajánlatában rögzített
paramétereket'
minóségi
követelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfelelóen nem
használhatÓ, Eladó a Vevő által megkÜldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 30
napon belÜl kicserélni. A kicserélt termék tekintetében a lejárati időtartam a csere idopontjátÓl újra

8.2. Amennyiben

az

átvételtól számított

5

tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerzŐdésben, illetve

kezdodik,

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

Az egyes

szavatosság

i

eloírások tartalmazhatják.

9. lmport és egyéb engedélyek, adók, illetékek:

Adásvételi szezódés Különféle fertőtlenítőszerek beszerzésére, szállítására egy éves időtartamra

EladÓ a Közbeszerzési Dokumentumokban előírtak szerint saját költségére biztosítja VeVő részérea
jelen szerződés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szÜkséges hatÓsági
engedélyeket.

lmport szállÍtás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerlllő adókat és illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslso 9001 minoségbiztosítási rendszer
vagy lSo 13485 az orvostechnikai eszkÖzök minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló akkreditált
szervezettol származő tanÚsítvánnyal, Vagy azzal egyenértékűszabványnak megfelelo
minoségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, melyet a szerzodés hatálya alatt fenntart
10. HatáIyba lépés:

Amennyiben a szerződéskÖtésre korábban kerÜl sor, mint a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napja, Úgy a jelen szerzódés a
32012015. (X' 30') Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
kiállításának napját követó napon lép hatályba, kivéve a32012015. (X.30.) Korm" rendelet 13. s (3)
bekezdésébenfoglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának
napján lép hatályba' Amennyiben a szerződéskötésre a 32012015. (X' 30') Korm. rendelet 13. $ (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napját követően kerül sor, Úgy a
szerzodés 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 szerződő felek közÖs megegyezésével,írásos
formában mÓdosíthatÓk, a Kbt. '141. $-ának vonatkozÓ rendelkezéseifigyelembevételével..
11'2. Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tÖrténnie' Ezen értesítésekhatálya a címzett általi vételkor, illetve a
neki történo kézbesítéskoráll be.

Jelen szerzodés 4 azonos érvényŰ magyar nyelvű példányban készült, melyból Vevo 3, EladÓ

1

példányt kapnak'

Jelen szerzodés 1. sz.,2.sz. fiiggeléke a szerződés alapját képezo közbeszerzési etjárásban Vevő által
kibocsátott Ajánlati DokumentáciÓ, valamint
EladÓ által benyÚjtott ajánlat
szerzodés
elválaszthatatlan részétképezik.

a

a

11.2. A szerződő felek mentesÜlnek a jelen szerzodésból fakadó kÖtelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos fele|ősség alÓl, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erik következménye.
llyennek tekintendók főképp' de nem kizárllag a háború, foldrengés, tűzvész, robbanás, általános
anyag- és Üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan ero által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztórol illetve
megszŰntéről 15 napon belÜl értesíteni.

í2. BÍróság, aIkalmazandó jog:
A szerzodó felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos Úton
rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, Úgy kikötik a perértéktól függoen a
SzombathelyiTörvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbírÓság kizárÓlagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem Vagy nem kimerítoen szabályozott kérdésektekintetében a magyar anyagi
jog' így kÜlönÖsen a Ptk. szerzódésekre vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓk.

Adásvételi szerzldés KÜlönféle fertótlenítószerek beszerzésére, szállítására egy éves időtartamra

Jelen szerzodést

a

felek elolvasás és értelmezésután, mint Ügyleti akaratukkal

megegyezŐt, mint aláírásijogosultsággal rendelkezók helybenhagyÓlag

Szombathely, 2018.

07

aláírják.

.04.

/^

'\rrt
,'
Nag!.lafo3r
'l\Í

Dr

1

ff'0"tol

\

RátÓtiorsolya
Bradochem KÍt.
EladÓ
:!

.1od
Me!lékletek:

.
.
.
.

r:ip

1' sz: felolvasÓlap
2. sz'. ajánlati árat alátámasztó ártáblázat
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mindenben

Adásvételi szerzódés Különféle ÍertŐtlenítoszerek beszerzésére, szállítására egy éves időtartamra

1.

sz metléktet Felolvasó tap1

Ajánlattevő neve: Bradochem Kft
Ajánlattevő címe (székhelye):6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5.2l3.
Ajánlat tárgya: Adásvételi szerződés KÜlönféle fertotlenítoszerek beszerzésére, szállÍtására egy éves
időtartamra

Részaiánlat száma

Részaián lat meo nevezése

Rész száma: 3

Borfertőtlenítő szintelen

nettÓ aiánlati árlév

727.500.-

Higiénéskézfertőtlenítószer nem folyékony

Rész száma: 9

(qél)

2.921.000.-

Rész száma: 10

EgyfázisÚ higiénéskézfertotlenítő és
tisztítÓszer. folvékonv szaDoan

708.750.-

BRADOCHEM KFT.
6000 KeEsrBmé+,-KisÍaIudy u, 5.'203.

Kelt: Kecskemét' 2018.02.21'

Raktár:fooo xecsleglét, \'árosfold 92.
^dógzáiÍ'a4b7+{í9-2-03
eov z Ayg6rd: 0 3'0 9''l 2 94 9
C é oi

9

sanksrií iot ozseg.oize1400'01 005008

(Cégszerűaláírás a
kötelezettségvá llalásrajogosu
Ujogosultak, vagyaláírás a
meghatalmazotU
meg hatalmazottakrészéról2)

'n Kbt. 35. $ (3) bek szerint a közös ajánlattevók esetében valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni az ajánlattevö
neve és székhelye pontokat az ajánlatban. A Kbt. 35' $ (2) bek alapján elegendó a közös ajánlattevók nevében eljárni
jogosultnak aláírnia a nyilatkozatokat az ajánlatban, de a nyilatkozatokat a kÖzcis ajánlattevbk nevében kell megtennie! Ahol
a
külÖn-külön ke|l nyilatkoznia, azt jelezzÜk lábjegyzetben.
lagoknak
2Ar'
aláÍrási cÍmpéldányszerint kérjÜk aláírni a kötelezettség vállalásra jogosult (ak) (Vagy meghatalmazo tllakt) részéről az
ajánlatban szerep|o valamennyi nyilatkozatot!
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Adásvételi szerződés
KÜlönféle fertőtlenítoszerek beszerzésére,
szállítására egy éves időtartamra

BRADONETT

Florin Zrt
Ki adás/fe|ülüzs

változat:

gál at :201 6. 07.25.

1

BlZToNsÁGl ADATLAP
Iz7212008 ÉK rendelet szerint
1.Szakasz: Ar

anyafkeverék és a vállalat/vállalkozás aronosítása

1.1.Termékazonoshó:
A keverék kereskedelmi

neve:

Bradonett

1.2. Az anYag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt íelhasználása:
A keverék ajánlott felhasználása: Higiénéskéztisztító és fertótlenítószef' Fertőtlenítő kézmosásra,
valamint betegfÜrdetésre professzioná|is felhasználók részére'
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid.
Íllenjavalh lelhasználás: Más fertőtlenÍtő és tisztítószerrel nem keverhető,
1.3. A bíztonsági adatlap

szállítójának adatai:

A gyártó cég neve:
Llm:
Telefon;
Telefax:

Biztonsági adatlapért felelős:
Honlap:

1'4. Sürgősségi teleÍonszám (MagYarország)l
Szolgálat (tfiSz)

Florin Zrt
6725 Szeged, Kenyérgyári út 5.
+36{2-592 100
+3662-592 145
info@florin,hu
www,florin,hu
Egészségügyi Toxi kológia

Cím:

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:

+36-80-20 11-99

i

Táj

ékoztató

+36-1'476-6464

2. Szakasz: A veszély azonositása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

A termék meghatározása: keverék
A 1272120081ÉK szerinti osrtálvozás

Dam.1
2

H318
H315
Aquatic Acute 1H400
Eye
Skin lrrit.

A H mondatok teljes szövegét, lásd 16.szakasz
2.2. Címkézésielernek:
Vesrélyt jelző piktogramok:

,&

dr*s\1Y..'\
^"
\ -f \-2.,9

V

\-1

Figyelmeztetés:
Veszély.

Figyelmeztető mondatok:
1. oldal / összesen
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H318 Stllyos szemkárosodást okoz'
H315 Bőrinitáló hatású
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe Való kijUtását.
P305 +P351 +P338 SZEMBÉ KERÜlÉ5 esetén: Több percig tartó óVatos óblítés vízzel. Adott

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható' Az öblítés folytatása
P337+313 Ha a szemirritáció

nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni'

EUH2oB Methylisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Eeyéb címkézésielemek:

Biocid

hatóanyagok: didecil_dimetil_ammónium_klorid

(CAS:7173_51-5|2/o,

Alkil {C12-C16) dimetil benzil ammonium klorid (CASr 6847585-t)2,41o

Etanol {CAS; 64-7-5\ tSYo
keverni tilos!
Veszélyt meghatározó összetevők: Didecil_dimetil_ammónium-klorid,
ammonium klorid, Észterezett polietoxiéter, C8_C14 alkil glukozid
Má5 tisztító-, és fertőtlenitőszerre|

Alkil {cl2-c16) dimet?l benzil

2.3. Egyébveszélyek: Nem ismert.
3. Szakasz: összetétel/iisszetevőkre

vonatkoró ínformációk

3.2. Keverékek

Veszélyes
alkotórészek
Dideci1-dimetílammónium-klorid

Arkir-{c12-16)

konc,

CAS szám

EC szám

Besorolás

2

7173-51-5

230-525-2

Skin Corr, 18 H314
Eye Dam.1 H318
Aquatic Acute 1.H400 {M=10}
Acute Tox.4 H302
Aouatic Chronic 2 H411

2,4

68424-45-7

270-325-2

Skin Corr. 1B H314
Eye Darn.1. H318
Aquatic Acute 1 H400 {M=10}
Aquatic Chronic 1 H410
Acute Tox. 4 H302

64-17-5

200-5784

Flam.liq. 2 H225

mlm%

dimetilbenzilammónium klorid

7Z72l2W8tK

Etanol {etilalkohol}

18

C8-14 Alkil glukozid

3

Eye Dam,1 H318

észterezett

5

Eye Dam.l H318

polyetoxiéter

A táb|ázatban megadott összetev{Ík közül az etanol rendelkezik expozíciós határértékkel.

A táblázatban felsorolt veszélyes ósszetevők H mondataii lásd 16. pont.
2. oldal / összesen
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1

lntérkedések

É

4.1. Az elsősegély-nyújtási intéz kedések ismertetése
Belégzés:Az expozició forrását sz[intessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni,
nyugalornba kell helyezni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.
Bőrrel való éríntkezés:Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, Az érintett testrészeket
bő vízzel le kell mosni.

Srembe kerÜlés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet bő, friss
vízzel kell öblíteni 10 percig a szemhéjszélek széthúzása közben, és a szemgolyó egyidejű
mozBatásáVal, SzemsérÜlésesetén orvosi ellátás szükséges.
Lenyelés: A sérült száj(jregét bő ivóvízzel mossuk ki, itassunk 0,5 liter kellemesen hűvÖs vizet'
Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz'
Egyéni védőfelsrerelés elsősegélynyújró rzámára: Gumikesztyű ilatex),
4'2. A legfontosabb- akut és késleltetett- tünetek és hatások:
A 4.1, pontban megadottakon kívül nem ismertek.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges eIlátás jehése:
Késleltetett hatások nem ismertek.
5' Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1' oltóanyag
A megfelelő oltóanyagl Vízpermet, tűzoltópor, tűzoltóhab, szén_dioxid'
Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert,
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Hő hatásra és égéskormérgező
gázok szabadulhatnak fel.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Nagy tűz esetén |evegőtől független légzőkésztilékés hő ellen
védőö|tőzet. Az oltásnál használt oltóanyag csatornába. felszíni és talajvízbe való bekerijlését, ha
lehetséges akadályozzuk meg,
6. Szakasr: lntézkedések véletlenszerű expozíciónál
6"1. Személyi

óvintézkedések, egyéni védőeszkőziik és vegrélyhelyreti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyret esetében: KerÜljük a szemmel, nyálkahártyával való
érintkezést. A kiömlőtt keverék a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt'
Zárt helyiség esetén megfelelő szel]őztetésről gondoskodjunk.

6'1'2, A sürgósségí ellátók esetébenl Kerülj0k a szemmel, nyálkahártyával való érintkezést. A
kiömlött keverék a padoeat sÍkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt. Zárt helyiség
esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk. Kerüljük el a környezetbe való kikerülést.
6'2' Kiiínyez€fuédelmi óvintézkedésekl Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a
kornyezetbe kerülést' Nagy mennyiségű tőmény termék csatornába élő_, felszíni", talaj-, és
szennyvízbe, taIajba jutása esetén értesíteni kel| a helyi szabályozás szerinti hatóságot (pl';
katasztrófavédelnri szerveket, környezetvédelmi és vÍzügyi hatóságot),
6.3. A teriileti elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szabadba jutott
keveréket Védőgáttal körÜl kell venni. A kiömlött keveréket megfelelő abszorbeáló szerrel (fóldde{,
homokkal vagy univerzálisfnert adszorbenssel} fel kell itatni. ossze kell gyűjteni felcímkézett zárható,
jelölt tárolótartályba és veszélyes hulladékként kell kezelni. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe
kerülés esetén a keveréket higítani kell nagy mennyiségíjvízzel'Ha van, a veszélyelhárítási terv
alapján járjunk el. A maradékot bőséges vizzel el kell mosni.
Gondoskodjunk megfelel{i srellőztetésrő l,
6.4. Hivatkozás más szakaszokral Lásd 8, és 13. pont'
7' Szakasz: Kezelés és tárolás

3. oldal / összesen
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7'1' A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Használat közben enni, inni és dohányozni
tilos. Használat után az edényzetet alapÓsan zárjuk vissza.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséffel egyiitt
Tárolás: Tárolja eredeti, ép' jól zárható csornagolásban , száraz, jól szellőztethető, hűv<is, fagymentes,
hőtől, hőforrástól és fénytől védett helyen. Tartsa távol élelmiszertől, itaitól. Védje a direkt
napsüté5től.
7.3. Meghatározott végfelhasználás: Felhasználási információk a biztonsági adatlap1.2 alpontjában,
útmutatások a címkéntalálhatóak.
Lúggal, lúgos keverékkel, rnás tisutító_, és fertőtlenít<íszerrel keverni tilosl
8.

txPozíclÓ EtlENŐRzÉsE/EGYÉM vÉDttt M

8'1. Éllenőrzésiparaméterek
A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a25/20oa. (lX. 30.} EüM_szcsM
együttes rendelete szerint a 3' pontban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós
határértékkel rendelkezik.
Ősszetevő neve
Expozíciós határértékek
A 25/2000.{lX.30.} EüM-szcsM rendeletben foelaltaknak megfelelően
Etanol (etilalkohol)
AK-érték:1900 mg/m3
cK_érték:7600 mg/m3

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrrés
Gondoskodjunk megíelelő szellőztetésről' A keverék szembe, szervezetbe kerülésétel kell kerÜlni.
BiztosÍtsunk a dolgozóknak a keverék tulajdonságainak megismerését, és a krirnyezet védelmét.
Tartsuk be a személyi higiéniai e|óÍrásokat, a keverék használata közben tilos enni, inni és
dohányozni.
8.2'2, Egyéni óvintérkedések, például egyéni védőeszköziik
Szem-/ arcvédelem: Rendeltetésszerű használat során nem szükséges' Ha szembe jut, bő vízzel ki kell
mosni, és orvoshoz kell fordulni,
Bőrvédeleml Rendeltetésnek megfelelő használat esetén nem szükséges' Nagy mennyiség kcjmlése
esetén: Az elszennyeződött ruhadarabokat el keíl távolítani. Az érintett testrészeket bő vízzel le kell
mosnl,

Kérvédelem:Rendeltetésszerií használat során nem szükséges" A termék zsiroldó hatású, napi

többszöri, rendszeres használat után a kezet kiszáríthatja" Kiszáradás esetén használjunk Bőrtápláló
krémet. Sérült Bőrfelületen a termék használata nem javasolt'
tegutak védelme Rendeltetésszeríi használat során nem szükséges.
Hőveszély: Nem kell hőveszéllyel számolni betartva a használati útmutatót,
8.2.3. Környezeti expozícióellenőrzések: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyrink meg
mindent annak érdekében, hogy a keverék ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a
szennyvízbe,
9' Szakasrl Fizikai és kémiai tulajdonságok
9'1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozó információ
Külső jellemzők:
Viszkózus, színtelen fo{yadék
(r: o.
lllatosított
5zag kÜszöbérték:
pH (cc) :

olvadáspont/ fagyáspont
forráspont és forrásponttartomány:
Lobbanáspont:
Kezdc5

Nem aíkalmazható

6,0 * 7,0

Nem megállapított
Nem megállapitott
>60

"c
4. oldal / összesen
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Párolgási sebesség;
Gyúlékonyság (szilárd, gizhalmazállapot):
Felsó/alsó gyulladási határ Vagy
robbanási tartományok:
Gőznyomás:
Gőzsűrűség:
Relatív sűrúség:

Nem alkalmazható
nem alkalmazható

oldékonyságl

Vlzben: minden arányban elegyedik
Nem megállapított
Nem megállapított
Nem megállapított
140 mPas {Brookfield 4/20)
Nem robbanékony
oxidáló tulajdonságot nem mutat

n-oktanol/vír:

Megoszlási hányados
Öngyull*dási hőmérséklet:
Bomlási hőmérsékletl
Viszko zitá s:
Robba násveszé lyesség:

oxidáló

tuI ajdonságok:
9'2. Egyéb inÍormációk:
Nem ismert

'|

Nem robbanékony
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
kb. 1

10. Szakasz: Stabilitás és reakció

10.1. fieakciókészség: A keverék reagál lúggal, lúgos keverékekkel, anionos felÜletaktiv anyagokkal,
erős oxidáló és reduká|ó szerekkel,
10'2. Kémíai stabi|itás: Norrnál körÜlmények között stabil betartva a kezelésre és a tárolásra
megadott előírásokat.
10'3. Veszélyes reakciók lehetősége: A keverék reagál lúgga|, lúgos keveréke|kel, anionos
felületaktív anyagokkal, erős oxidáló és reduká|ó szerekkel"
10.4. Kerülendő körülményekl Óvni kell á magas hőmérséklettő}, közvetlen napsütéstől, sugárzó
hőtői, hőforrástól'
10.5' Nem összeíérhető anyagok: Erós oxidáló szerek, lúg, lúgos keverékek, más fertótlenitőszerek,
anionos felületaktív anyagok.
10'6' Veszólyes bomlástermékek: Előírt felhasználás tárolás mellett veszélyes bomlástermékek nern
keletkeznek.
11. Sza kaszl

Toxikolóeiai iníormá ciók

11'1. A toxiko|ógiai hatásokra vonatkozó inÍormáció

ToxÍkoló6iai hatások:
a} akut toxicitás:
Didecil-dimetil-am mónium-k}orid:
LD50 {szájon át, patkány}: 658 mg/kg
LD50 {Bórcin át, patkány): >2000 mg/kg

Alkil-{c12-16) dimetílbenril.ammónium klorid:

LD50 (szájon át' patkány}: 795 me/kg

észterezett polyetoxiéter:
C8-14 Alkil glukozid:

ATE (Bőrön át): >5000 mg/kg {calculated)
LD50 {szájon át, patkány}: >2000 ms/kg
LD50 (szájon át, patkány): >2000 mg/kg

b)

bőrkorrózió/bőrirritáció:

lrritál

c)súlyosszemkárosodás/szemirritácíó:
d)
e)

szenzibiliráció:

csÍrasejt-mutagentás:

í) rákkettő

hatás:

szemkárosodásokoz
Nem szenzibilizál
Nem ismert
Nem rákkeltő
5. oldal l összesen 0 oldal
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reprodukciós toxicilá9:
Nem ismeÍt
expozícíó utánicétszervi lóxicitás (SToTl: Nem ismert
ismétlődő expozíció utánÍ célszerü toxicitás {ST0T): Nem ismert

h) egyerlen
i)
j}

aspirációs

veszély:

adatok nem ismertek

12. Szakasz; Ökológiai információk

12.t. Toxicitás:
A keverék környezeti veszélyes besorolású'

Didecil-dimetil-am mónium-klorid:
EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,l2 me/l/96 óra
EC50 (Daphnia}: Q06 mg/l/48 óra
LC50 (Brachydanio rerio):0,97 me/l/96 óra
A| kil_{c12-16} d ímetilbenril-a mmónlu m klorÍd:
EC50 {Selenastrum capricornutum): 0,025 mglll7z ór a
EC50 (Daphnia} : 0,a16 mg/l l 4B óra
LC50 (oncorhynchus mykiss}: 0'85 mg/l/96 óra
NOEC/21 d; 0,025 mg/l (Daphnia magna)
észterer ett po|yetoxíéter:
EC50 {Daphnia}:

1s100 mg/l/laóra

LC50 (hal}: 10-100 mg/ll96 óra
12'2' Perzisztencia és lebonthatóság;
Didecií_d imetil-ammóníum-klorid :
OECD 301 D Closed-Bottle Test >70Yo

12'3'
12.4.
12.5.

12'6'

Alkil_{c12-16) dimetilbenzil-ammónium klorid:
OECD 301 D Closed-Bottle Test >707o
Bioakkumulációs képesség:A keverékre nem megállapított'
A talajban való mobilitás: A keverékre nem megállapított.
A pBT és a vPv8- értékeléseredmónyei: A keverékre nem megállapított'
Égyébkáros hatások: Nem figyeltek meg.

13. Szakasz:

tlanÍtási srempontok

13.1. Hulladékkezelésl módszerekl
A termék az ÉurÓpai Hulladék Katalógus szerint veszélyes hulladéknak minősÜl. Óvni kell a hulladékot
a környezetbe való kijutástól' A felhasznált abszorbenst is veszélyes hulladékként kell kezelni.

b} A hulladékkezelés jogi szabályozásal
Tilos a keveréket, annak fel nem használt rnaradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, kózcsatornába
és talajba juttatni. A keverék maradékát, iíletve szennyezett csomagolóburkolatát veszélyes
hulladékként kell kezelni. A felhasznált abszorbenst is veszélyes hulladékként kell kezelni. A
keletkezett hulladékot át keiI adni veszé|yes hulladékra specializálódott cégnek. Kezelésérea
Vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak'
c) Javasolt hul ladékosztá lyozás:
07 04 99: közelebbről nem meghatározott hulladékok
d) Javasolt osztályozás a
csomagolóanyagral
'zennyezett
15 01 10* veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladékok
A tiszta és a tisztára mosott csomagolóanyagra: 15 01 02: műanyag csomagolási hulladékok, A kiÜrült
és tisztára mosott c5omagolóanyag újrahasznositható.

14' 5zakasz: Szállításra vonatkoró információk
SzállÍtásra az A0R előirásai vonatkoznak.
6' oldal / összesen 9 oldal

I7

Adásvételi szerződés

KülönÍéle fertőtlenÍtőszerek beszerzésére,
szállítására egy éves időtartamra

Florin Zrt
Ki
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3082

Az ENSZ szerinti megfeleló
szállítási mepnevezés

KoRNYEZETRE VEszELYES FoLYÉKoNY ANYA6' M.
dimetil-ammónium-klorid, benzalkónium klorid)

Szállítási veszélyességi

9

N. N.

'í

(didecil'

osztá|v:

Csornagolási csoporti

lI

Környezeti veszélyek

rgen

A felhasználót érintő

nem ismert

kÜlonlepes óvi ntézkedések
A MABPoL-egyezmény ll
melléklete és az lBC
szabályzat szerinti
ömlesztett szá11Ítás
15. Szakasr: Szabályozással

nem vonatkozik

kapcsolatos iníormációk

15.1. Az adott anyag6al vagy keverékkel kapcsolatos blztonsági, egésrségügyl és környezetvédelmi

előírásokÍogszabá lyok

Felhasználési terület, alkalmazási.javaslat, tárolásra, hulladékkezelésre és elsősegélynyújtásra
Vonatkozó információ a cimkén található.

sEvtso kategória:

A termék a 2I9/20l1 (X. 20'} Korm' rendelet alapján 9EVESO kategóriába
besorolt. (2. táblázat: környezetre veszélyes anyagok és készítmények:nagyon mérgező a vízi

szervezetek re)

Érvényesjogszabályok:
1992' évi XXll. tőrvény
1993' évi XClll. Törvény
1995. évi Llll. Törvény
2000. évi XXV' törvény
2000' évi XLlll. Törvény
220 /2w4. (Vll. 2 1.) Kormányrende|et
98/2001. (Vl' 15.} Kormányrendelet
28/2AM. (Xll. 25.) KvVM rendelet
16/2001. {Vll' 18.) KöM rende|et
28/2011 {1X. 6,) BM rendelet
25/2offi (lX. 30.) EÜM'SzCsM együttes rendelet
L9AT|2AAA EK rendelet
1451/2007 EK rendelet
9818 ÉK irányelv
38/2003 (Vll. 7.) EszCsM_FVM_KvVM egYÜttes rendelet
64812W4 EK rendelet
2I9/20t1(X. 20.) Korm. rendelet
1272/2008 EK rendelet
830/2015/EU

t5.2. Kémiai birtonsági értékelés:A termékre kémiai biztonsági értékelésnem készült'
16. EGYfB

lNFoRMÁclÓK

Á biztonsági adatlapban megadott veszélyjelek, H mondatok és rővidítések;
H mondatok;
7. oldal / összésén g oldal
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Kiadáslfelülüzsqál
H302
H312
H314
H315
H318
H400
H411
H410
H225

at:201

6.

07'25.

ERADONETT

változat:'1

Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos égésisérÜléstés szemkárosodást okoz
Bő rirritáló hatású
5úlyos szemkárosodást okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Nagyon mérgezó a vízi élővllágra, hosszan tartó károsodást okoz
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

Acute Tox. 4

Acuté toxicity (dermal), Hazard Category 4

ADR

European Agreement concerning the lnternational Carriage of
Dangerous Goods by Road A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Euróoai Meaállaoodás
Hazardous to the aquatic environment * Acute Hazard, Category

Aquatic Acute

1

cAs
Éc

EC50

trCSO

Eye Dam. I

LD50 (lethal dose)

{507o-os halálos koncentráció}: az ányag azon koncentráció.ja a
vírben, amely a kísérletiállatcsoport 50%ának elhullását okozza
a kísérletiállatok 507o-át elpusztítja

NLP

No-longer Polymers

PBT

pe rziszten5,

Skin Corr. 1B

Bőrmarő, Skin corrosion, Hazard Category 1B

LC50

1

Chemical Abstract Servise (division of the American Che rnical
Societv
ElNECS: az 1981. sleptember 18_án az Európai Közcisség piacán
jelen lévt valamennyi anYagot tartalmazó Létezr Kereskedelmi
Anyagok Európai Jegyzéke ELlNCS: az L981' szeptember 18-át
kÖvetren az Európai KÖzósségben, illeWe az Európai Unióban
törzsktinyvezett új anyagokat tartalmazó TorzskönWezett Vegyi
Anyagok Európai Jegyzéke'
az anyag tényleges koncentrácidja, amely a legnagyobb
válaszleakció 50%_át eredményezi
Median effective concentÍation for growth rate (alage} Az
anyagnak az a koncentrációja, amelyik 507rkal csÖkkenti a
növekedési rátáiát az aleaseiteknek a kontroll mintához képest
Szemmaró,5erious eye damage, Hazard Category 1

bioakkumulatív és mérgezt

Skin lrrit. 2

Bőrirritatív, Skin lrritation, Hazard Category 2

VPVB

nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Flam,Liq.2

Tűzveszélyes folyadék

A keverék osztályba sorolása az interpolációs elvek alapján tortént.

Kópzósí, beta nítá si előírások:
A keveréket használó személyzetet oktatni kell a kezelésse| kapcsolatos kockázatokról, az
egészségügyiés környezetvédelmi kóvetelményekről. Meg kell ismertetni óket a termék veszélyes
tulajdonságaival, a foglalkozás egészségügyi és kórnyezetvédelmi előírásokkal és az
e|sősegélynyújtási intézkedésekkel'
Java solt felhaszná lásl korlátozások:

L
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Kiadás/felülüzsgálat:201

BRADONETT
B.07'25.

változat:

1

Ar 1' pontban megadott felhasználósi terület csak a |egjellemzóbbeket tartalmazza. 5peciális

felhasználási terÜleten való alkalmazá! a felhasználó íelelóssége. Ebben ar esetben a felhasználó az
egyedüli felelős a helyi és nemzeti srabályozásokhoz, előirásokhoz való alkalmazásért. A biztonsági
információk a terméket a biztonság szempontjából írják le, és nem tekinthetók a termék műszaki
specifikációjának.
A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerin! a rende1kezésünhre álló adatok alapján állítottuk
össze. A közÖlt adatok tájékoztató jellegílek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása
a felhasználó kotelessége'

9. oldal / ósszesen 9 oldal
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Át-tRnrt t n ÉpgcÉszsÉGÜGYt És rtszuoRvosl
o rszágos

Tisztifőorvosi

H

szolcÁtnT

ivatal

clm: 1097 BudapEsl Alb€rt FlórIán út 2-6.
Lével€té3i cím:1437 Budapest, Pl' 839.
l

ktatógrám

:

JKFl13039{2016'

Tórgy: BÍadonétt fertőtlenítő folyéko ny srapp9n

elnevezéso fertötlenÍtőszer forgelombe horetall
cngedélyének módosítára
El6adÓ: Teíb€ lGta
E-máil: }arurny@oth.ant'2'hu
Teleíon: +36 1 476 1259
MEllÉkl€t: 2 db

EATÁno zAT
országos Tisaifi1on'osi Hivata] _ IÍJ-2844-5l2012. iktatószrí'rnú engcdélyétmó<losító
JKI/I19l7-1/z0l5. iktatószámú hatátozatáv'al a tsradonett fbrtötlení1ö folyékony szappan elnevezesú

Az

fertötlenít{'szer forgalomba hozatalrfua kiadott engedélyr rendelkező részélaz alábbÍak Jzerint

módosllom:
Á Florin Vogyipari

és Kereskedelmi Zn' (6725 Szeged, KYnyérgyari út 5') mint forgalmazó, az általa
gyártott Bradonett fertötlenít6 folyékony szappru elncvezésü fertÓtlenjiószcr forgatomba hozatalát
a 1' terméktípusttan az alábbiak szerint ongedélyezem:

l.i A készítményforgalmaása soráu az orságos Epidemiológiai Központ D-EPID/o4034-112016.
suimü ,,Enge délyezésilap''-ján elciíÍtfchételok teljesitésétfotyamatosan bizlosítani kell.
2.l .A tbrgalomba hozó köteles nrinden egycs kiszorelési egységen elhelyezni a kérelmélrez me]lókell'
az Országcls F.pidemiológiai Központ D-EPID/04034 -Li2oI6. számu szakértői szakvrjlcménye szerinti

haszniilati utasJtást. Egyebekhen a termék círnkójÚnek és feliratozásának meg kell felelnie a kémiai
biztonságrÓl szólo 2000. éí'ixxv. tön ény, valarni'rrt a biocid termékck cltiállításának és fr'rrgalomba

hozatalának ÍbltételeitŐl
követelményeinek.

szóló 38/2003. (Vil. 1.) ISzCsM-FVN,!-KvVM egyiirtes

rcnclelet

Határozatom ellen a kézbesítéstőlszámított 15 napon belül benyújtaruló, indokolással ellátott
f"ellebbezéssel lelret dluj, az elsőfokir el|árás igazgatási szolgáItatási díjtételével(48'0oo,- Ft)
megeg"vezri méfiékíi- a másodfokon eljáró lratóság' bankszarnlaszárrrára Íizetcndo - iogorvoslati díj
befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Nyilviintartási és Képzési Ktizpóntnak (l05í
Budapesl, Zrínyi u' 3.) kell címezni, de az Országos Tisztiftiorv'osi Hivatalhoz kell benyu|tani.
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INDoKo LÁs
A Florin Vegyipari és Kereskedclmi Zrt' (6725 Szeged, X'en,l'ergyári út 5.) mint ÍbrgalmazÓ
kérelrneztc az ilta|a gyártott Bradonctt ÍertőttenÍtl folyékony szappan elnelezésű fertótlenitósaer
forgalombo hozatali engedélyének - a biztonsági adallap fctütvizsgrílata, a terrnék tisszetételének
vállozása, fizikai. kémiai jellemzök mÓdosu]ása, az eltarthatósági idó csökkenésc, a kiszerelési eg-vség
vállozása, az antimikrobiális spektrum bővÍilése ds az alkalmazási koncentráció, behatási idő változása
miatti

-

módosítását.

Az

országr'rs Epidemiológiai Központ a bcnyújtott rlokrrrnentáció és vizsgálatok alapjrín a DEPrD/04034.1i2o|6. száml3' szakértői szakvéleményébeno határozat rerulclkezó reszében fogl'alt
kikötésekkel az 528/2012lEU surópai parlamenti és tanácsi tendelet V. N{elléklgtc szerinti .[
Főcsoport I. terméktípusába tanozó készitmeny forgalomba hozatali engedélyének módosítását

javasolta.

ez Állami Népegészségiigyiés Tisztionlosi Szolgálat egyes ktizigazgatási eljáÍásaiért és igazgaÍási
jellegü szolgríltatásaiét fizetendő díiakrÓl szr5ló 1/2009. g. 30.) EüM rendelet 2' $ (l) bckezt!ése
szerint: ,,A díjÍizotdsre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokérl u l' mellékletben meghatározott
mérték{i igazgatási szolgáltatási dijat (a továbbiakban: d{) kiíteles megfizetni.''

A kérelmeeő igazolta az igazgatási szolgáLltaÍási díi mcgtizetését'

A

benyújtott kirelem és az országos Epidemiológíai Központ szakértói szakl'élemény'ealapján
megállapÍtottam, hogy a kérelembpn szereplr} terÍnéka rendelkezö részben elóírt fettétclekkel
fotgalmazható a:z 528/20|2lEU ewópai parlarnenti és tanácsi rendelet V. Mellékletében meghatározott
I' termékÍípusbasorol ható fertőtlcnílésro
Határozatom az egészségügyi hatóságl és igazgatási tevékcnységről szótó 1991. évi xI. törvény 4. E
(ő) bokezdés t) pontjában és a biooid termékek előállltásának és forgalomba hozatalrinak |oltételeiről
szóLő 38/2003' (vII' 7,) ESzCsM-$VM-KvVM együtles rendelet 6' $ (3) bekezdésében és (4)
bekezdése b) pontjában biztosltott lratósklrben c}járva hoztam. Eljárásom aközigazgatÁsi hatÓsági
eUarás és szolgáltatás á]lalános szabályairól seóló 2004, évi CXL. törvény (Ket') 72. $-rín ataput, a
jogorvosiatról tt'fiénő tájékoztaüíst az egészségügyi hatosági és igazgatási tevékenységröl szÓló 1991'
évi XI' törvény l4lB. $ (2) bekezdóse és a Kot. 98' |j (1)' 99. $ (1), vatamint l02. $ (1) bekczdései
alapjrín adtam meg.

A

fellebbezés elbírálásara jogosult hatóság batáskörét a29/2aI5' (II. 25.) Korm. rendelet l0. $ (1)
bekezdése állapitja meg. A .iogon'oslati dÜról szóló tájékoztatá.r az Áttami Népegószségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat eg-ves kÖzigazgatási cl.iárásaiért és igazgatási jelleg{Í szolgáltatásaiért fizetendo
díjakrrl szóló 112()09' (l. 30') EüM rcnilelet 2. $ (5) bekezdésén és az). számÚ rneltéktete VI. 35.
portl.ján alapul.

Budapest, 2016. augusztus 1ó.

l)r. Szcntcs'I'amás országos tisztifűorvos

ErríÍIérlesül:
l .i Florin Vcg;lipati és Kereskedelmí Zrt. (6725 Seeged, Kenyérgyári út 5 ')
2.i országos [pidenriológiai Központ (l 966 BudapesÍ, Pf. 64.)
3.i lrattár

E*-" -t-rtc.

'

2016

AUü

1

8.

-l-lt

't
.--
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'ffifi**!1,mff,g*tryr

Engedélyezésí

I

A biocid termék ntvc: Brrdonett fertótlenít,ö folyékony szflppan

1

TcrméktÍpus:PT l

3.

GyárÍó: Florin Vegyipari

4,

Forgalmazól Florin Vcg-ripari

és Kereskodelmi Zrt,, 6725 Szoged,

Kenyérgyári út 5

és Kereskedelmi Zrt., 6725 Szegcd,

Kenyérgyári út

5.
5-

@r
l
jDidecil-dimeril- I

r

;benzil-ammÓnium-klorid
;tltt

lammónium-klorid
tlttt
I

E*'aoor

i

zv"

I rt'2.

l

l

l

I Ztzf-St-S I
l
l
I oq-rz-s I

230-525-2

l

zoo-szs-e

}Iatoanyagok gyártója: Thor cégcsoport (Europe)
Etanol; Hungrana Kft, Szabadegyháza ipartelep l.

Egyéb összeter'ők:
Hydroxyethyl Cellolose

0,4 vo

C8-C14 alkyl glucoside

6

Glyereth-7
Caprylate/Caprate

5%

n/o

Methyli sothiazolinone

0,04

o/o

2682-20-4

220-239-6

lodopropynyl

0,01 %

55406-53-ó

259-627-5

butilcarbamate
2-bromo -2-rrilropropane-

0,1%

1,3-diol

lilatanyag

Víz
ó.

0,3%
ad 100%

Fizikai-kémiai jellemzók;
IIlatosított színtelen viszkózus folvadék.

pH:ó

-7

Relatív sürűség (20"C): 1
Viszkozitrís: l40 mPas (BrookÍield 4/20)

Vízeel minden arányban elegr'edik.

7.

Kiegészítő veszélyességilnforrnáció: EUH208 Methylisothí8zolinone-f taftalmaz.

8.

Vcszólyességi kotegóriák: Eye danr l.' Skin Init' 2', Aquatic acute

Alleruiás reakciót válthat ki.
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9.

v

'"trtt*l

l0

T{ro|ás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban,szátaz,hűv(is, de fagyrnenÍes,jól
szellőzüethetó helyen, höfonástól és közl,otlen napfénvtöl védett helyen.

tt

EltaÉbatóság: Elóírt trírolas mcllefi,

év'

gyártrástól számított 2

12, Csomagolás, kiszerelési egységl 0,5 l-es és l l-es PE flakon' valamint 5 l-es -, 10 les és 20 l_es PE karura.

t3 Hulladékkezelés:Az

üres flakont, illetve kannát vízzet kell kiöblíleni, majd a

tisáitott edények újrahasznosíthatik, illewe komrtrunális hulladékként kezelhatlk.
A tisztítat]an csomagolÓanyag, valamint a termék maradékai veszélyes hulladékként

kezelendőek.

t4

Kiirnyezetr édelem/ökotoxikológial
csomagolóburkolatát

Tilos 8 higítatlan terméket és anrrak
elő v{zbe. kÖzcsatornába és talaiba iuttatni.

15

Címketervl Külln mellékelr,e.

T6

oEK

szakvélemény számal D-EPID/04034 -L l20l 6

t7 orszígos Tisziiíőorvosl lllvrtel engedély szímg:
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".,fffffilHfiÍlÍilLlitj:Íi""'txí::"tÍ:fri:1Flil1i,."{,
Terméktípusl

PTI

Összetevők:

A biocid termék hotórnvaea:
Alkit(Crz.lo) dimeti]-benzil-ammónium_k1orid

2,4%

CAS:

68424.8s-1
Didecil -dimetil-ammóníurn-klotid

2Yo CAS : 71 73-5 l -5
Ethanol 18 7ó CAS: 64_l 7_5.
Egvéb öaszetevőkl észterezett polietoxiéter; C8-Cl4 alkil

glukozid; Illatanyag; Meth;rlisothiazolinone,

Viz.

Veszélves_összetevők:

Alkil(c|2.ló) dimetil-benzi]_ammónium_klorid;
dimettl-anrmónium-klorid;

C14 atkil plukozid:

Didecil-

észterezett polietoxiéter; C8-

Formulácjó:

Felhasmá]ásra kész folyadék.

Antimikyoblólis spektrtml

baktericid (MRSA)
szelektív virucid (burkos vírusokra)
tuberkulocid

algicid
Í'unsicid

Felhesználói kör:

Professzionális

Alkalmazási terület:

FeftőtlenítŐ kézmosésra' valamint

Alkalmazási koncentrácÍók,
behatási idő:

betegfiirdctésre
alkalmazható.
F er tő tl enít ő kézmo s ás : AdagolÓból 3 -5 nrl készítnényt
juttatunk a kdzre, arnelyet habkepződés mellett alaposan

eldrrzsölünk.

Bghatási idtÍl 30 mrísodperc
Behatásí idő: 1 perc fungicid hatás elérése érdekében.
A behatási idti letelte után folyó vízzel alaposan letiblítjük
a

kezrkeL

B

e

te?íilr de t és :

A

kezeléshez alkalmazott texttliára felvitt

lrígítatlan készítménnyela fg*őilenítendő bőrfelületet
egyenletesen kezeljük, kevés viz hozzáadásávat habot

Ki*gészítri veszélyeseégi

kérrezünk, maid a kezelt bórfe lületet alaposan leöblitiiik.
EuHz0E Methylisothiazolinone-t ranalmaz' Állergiás reakoiót
vó'lthat kí.

Egléb tigyelmeztetések;

Mas tisztitÓ- és fertótlenítőszerrcl keverni tilosl

információ:

b

Vcszélyt jclzrö piktogramok:

Fipgelrneztetó szól

VeszÚly
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Adásvételi szerződés
KÜlönféle fertőtlenítőszerek beszerzésére,
szállítására egy éves idótartamra

H3l8 Súlyos szcmluíÍosodóst okoz. ,T".,bo.
^
'*'oiJi,'Hj'

Firyelmeztető mondatok:

H3t5

Bőrirritálóhatasú.

H400 Nasvon mérpezó a vízi élővi'lásra
Pl 02 GyermekektŐl elzáÍva tartandÓ.
P273 ketÍilni kell az anyagrrak a körn1'ezetbe való kijutását.
P305+P351+P33s szEMBE KERÜLÉS esetén: Ttibb
pertig tartó óvatos t'blítésvízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítósa, ha könnyen megoldható. Az
öblités folytatása.
P337+P3l3 Ha a szemirritáció nem múlik cl: orvosi
ellátást kell kérni.

Óviutézkedésre vonatkozó
mondatok:

Belélegzés esetén:

Elsösegélynvújtísl

A

sériiltet friss levegőre kell vinni.
vízzc|kell öbliteni, lÖ

Saembe kerülés eselénl A szemct bö

percig, a szemhéjak széthúzása mellett. Ha lehetséges, a
kontaktlencsét távolítsuk el' L.enyqlés. -esetÉn: Á szájat
vízzel öblítsük ki. itassunk vizct. forduliul'k orvoshoz!

Hulladékkezelés:

Kórnyczctvéd elem/ökotoxikológia
Szennyezés-mentesítés :

Táro|ás' eltartbatóság:

:

Az Íires flakont, illetve karurát vizzel kell kiöblíteni, majd a
tisxít'ott edények újrahasznosíthatók, i llewe kommunál i s
hulladékkéntkezelhetők. A tisztitatlan csomagolóanyag,
valamint a termék nraradékai veseélves hulladélrként
kezelendőek.
Tilos a hígítatlanterméket és annak csomagolóburkotatát
elő vízbe. kÖecsatornába és talaiba iuttatni.
A kiömlött anyagot abszorbeáló anyaggal (pl' ft'ld, homok'
univerzális folladékmegkötó) fel kell itatni' Össze kell
gyüjteni, majd veszélyes nnyagként felcírnkézett
tárolóedényben kell trírolni ártalmstlanításis.
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, súraz, hűl'ös, de
fagymentes, jól szell(iztethető helyen, hóforrástÓl és
közvetlen napféwtól védett helven. 2 évis eltartható'

Gyrirtási idő/ryártási tételszím l
[,ejárati idő;

Kiszerelési epség:

I
t

Gyártr5:

Florin Vegyipari és Kereskcdclmi Zrt', 67?5 Szeged,
Kenyérgyári út 5.

F'orgatmazó:

Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., 6725 Szeged.
Kenvérsvári út 5.

orszrígos TiszÍiföorvosi Hivatal

tL+i Á3033- \ |r-orc

engedélvénck számal
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szerződés: 4. sz. melléklet
Minőségi kifogások
Vevő telephelyén megállapított minóségi hiba esetén a mennyiségi hiány megállapítására vonatkozó
szabályokat kell megfelelŐen alkalmazni.
A minőségi hibáról készÜlt jegyzőkönyvnek mindazokat az adatokat tartalmaznia kell, amit a
mennyiségi hiány jegyzőkönyve tartalmaz, azzal az eltéréssel,hogy itt pontosan fel kell tüntetni:
- a gyártásiszámot,
- a minoségi hiba pontos ismertetését,
.

-

a ÍelmerÜlt kár mértékét'

nyilatkozatot arra vonatkozlan, hogy milyen igényeket kíván érvényesíteni,
az áru érkezésénekidópontját,
a kifogásolt mennyiséget és a csomagolási állapotát (originál).

Amennyiben a felek a minoségeltérésvonatkozásában nem tudnak megegyezni, ugy az illetékes
minőségellenorzó szerv (ÁEEK) véleményét- a jegyzokönyv egyidejű megkÜldésével - kell kikérni,
amely ez esetben az irányadő.
Vevő a minőségi kifogásokat az EladÓval szemben a leszállított termékre elóírt felhasználhatósági
időtartam alatt érvényesítheti,ez azonban csak az originál kiszerelésre vonatkozik.
KábítÓszernek számÍtÓ termék hiánya esetén a jegyzőkönyv
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni'
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