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1
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a továbbiakban: Vevő -

Szám!aszám:
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Képviseli: Hornyák László
Címe: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u.8.

Cégjegyzékszám:13 09 075962
Adószám: 12278923213
Számlaszám: 1 091 800'| -0000041 3-70830020
- a továbbiakban: EladóEgyüttesen -Felek - között

az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
VevŐ, Adásvételi szerződés Különféle Íer1őtlenítőszerek beszerzésére, szállítására egy éves
időtar.tamra tárgyban a közbeszerzésekről szolo 2Q15. évi CXL|ll. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
113's (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzésieljárást Íolytatott le.
Yevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidore beérkezett ajánlatokat elbírálta, és 6 7 8
11 16 26 rész(ek) tekintetében a Kbt. 76.$ (1) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árÚ

ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köti meg a jelen szerződést.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
ajánlati Íelhívás - kiegészítő tájékoztatás(ok) - ajánlattételi Dokumentáció - ajánlat

Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
ha|ározzákmeg'.

a) a
b)

közbeszerzési eljárás ajánlattételi Dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott AjánlatkérŐi válaszok (amennyiben releváns)
a közbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypótlások

(amennyiben releváns)
jelen
c)
szerzŐdés.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezonek
kijelentik, hogy a Íent| előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.

1'l

tekintik, továbbá

Szerződés tárgya:

1.1. Jelen

szerződés tárgya

a Vevő által

kidolgozott Közbeszerzési Dokumentumokban

részletesen meghatározott, valamint a Szerződés 1. számú mellékletében megnevezett, részletesen
körülírt,,Fer1őtlenítőszerek''. (a továbbiakban: termékek) az Eladó ajánlatában 6 7 811 16 26
részajánlatában rögzített minőségben, kivitelben és választékban, az F1ánlat szerinti áron, a Vevő által

lehívásonként meghatározott mennyiségben, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerinti
leszállítása.

Az Eladó által szállítandó termékeknek meg kell Íelelniük a 1. számÚ melléklet szerinti speciÍikációnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyeket Eladó megajánlott.
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'1.2.

Jelen SzerzŐdés aláírásával Vevő megrendeli' Eladó pedig elvállal)a az 1"l. pontban rögzített
Termékknek Elado az ajánlatában rögzített szakmai és minőségi követelményeknek megÍelelő

szállítását a jelen Szerzcidésben meghatározott feltételekkel

A

szerződés 1. számú mellékletében- meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szÜkségleteinek függvényében 40 százalékkal Íelfelé eltérhet. Vevő, az adás-vételi keretszerződés
lejártát megelőző 30 napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről

2./

Szerződéses érték:

. A Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Termékeknek a Szerződés szerinti szállításáéd a
Eladót összesen nettó 7.597.ooo Ft + ÁFA, azaz neIlő Hétmillió-ötszázkilencvenhétezer Íorint +
Árn itleti meg. A Vevoszerződés ellenértékekénlaz EladÓnak fizetendő összeg jelen szerződés 2.
sz' mellékletét képező tételes árlista alapján kerÜl elszámolásra, mely a Vevő központi telephelyére
(9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva' lartalmazza a termékek ellenértékét.Az ár
magában foglalja a termék beszerzését, szállítását.
2.1

2.2. Az Eladó által megadott árak Íix árak, amelyek a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők és
tartalmaznak minden, a Szerződéssel kapcsolatos díjat és költséget (bel- és külföldi szállítás, vám,
egyéb járulékos költségek, stb.).

2.3.A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékek ellenértékéta szerzodés 2. sz. melléklete
tarialmazza. Az árak a Vevő telephelyére (Szombathely) leszállítva DDP és fuvareszközről a VevŐ
által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelően az árak a Eladó által jelen szerződés
alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékétlarlalmazzák, így ezeken tÚlmenően a Eladó
semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítésigénylésére.

2.4'Atenli árak a jelen szerződés hatálya alatt kötöttnek

tekintendők, azok módosítására - az alábbi
kivételekkel - kizárolag a Íelek írásos megállapodása alapján kerülhet sor.

2.5. Eladó a fentiek szerinti módon és formában köteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés
tárgyát képező termékekre vonatkozó, az annak gyártója által meghirdetett kedvezményeket a Vevő
részérebiztosítani, azzal a Íeltétellel' hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea
meghirdetett akció feltételei szerint az Eladó jogosult.
A jelen szerződés alapján létrejövő eseti lehívások ellenédékea felek által a termékek átvételekor a

fuvarlevélen/Eladólevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján a későbbiekben
meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3./ pontjában
foglaltaknak megÍelelŐen kerül kifizetésre.
3. Fizetési Íeltételek:

3.1. Vevő a jelen szerzodés alapján létrejövő megrendelések ellenértékéta teljesítés igazolását
követően kiállított számla alapján az Eladó UniOredit Bank Hungary Zrt.. Banknál vezetett 1091800100000413-70830020 számú bankszámlájára átutalással teljesíti a számla kézhezvételétőlszámított 30
napos fizetési határidővel. Vevő előleget nem fizet.

3.2.

A szerződő Íelek kijelentik' hogy az adózás

figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.

rendjérŐl szóló 2003. évi XCll. törvény 36/A. s
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3.3. A Íizetésabban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő számláját a
kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

A Vevő a fizetési határidő leján'ü követően késedelemmel megÍizetett vételár után a hatályos Polgári
Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes
időtaftamára.

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 feltételeknek nem
megÍelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek a Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak; illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a VevŐ számára megismerhetŐvé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a

Vevőt haladéktalanu l értesíti.

A külÍöldi adÓilletŐségLi Eladó köteles a szerződésh ez aÍravonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetosége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes
Ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közöttijogsegély

igénybevétele nélkül.

3.5. Az Eladónak a megrendelések leszállítását, a Termékek szolgáltatását szállítólevélen vagy
számlamásolaton kell igazolnia. A szállítólevél vagy számlamásolat minimum tarlalmazza a
termékfajtánkénti megnevezésI, a csomagolási mennyiséget, csomag mennyiségét, lejárati idejét és a

SARZS/LOT számáL

4.

A szerződés megszűnésének feltételei

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a Íelek a másik fél sÚlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják'
4'2' Az Eladó részéről sÚlyos szerzŐdésszegésnek minősül kÜlönösen:

_
_
-

amennyiben a késedelmi kötbér mértékemeghaladja a kötbér maximumát (20 nap késedelem),
amennyiben magatanásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsét1i'
amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
sze m é y észére a M e g re n d e ő e őzete s hozzájár ul ás a nélkúlátruh ázza,
az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belül háromszor késedelembe esik a
leszállítással.
l

r

l

l

4'3. Vevo részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó Íizetési késedelembe esik és Íizetési
kötelezettségét az erre történő írásbeli Íelszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

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

a

szerződés felmondására' vagy attól

történő elállásra.

4.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül esci
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége teljesítése
alól. Ebben az esetben bármelyik fél jogosult a szerzcidést egyoldalúan, azonnali hatállyal, a másik
félhez intézett, ajánlott levélben elküldött írásos értesítésselÍelmondani.
,,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 következő bontó feltételt köti ki:

Adásvételi szerzodés
KLilönÍéle Íertotlenítószerek beszerzésére,
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Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólaga Polgári Törvénykönyvről 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, összevont
kozbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös

közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerül megkötésre' a
központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
Felek rögzítik, hogy ebből MegrendelŐnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat;'

A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okból töfténő felmondása nem mentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismefi vállalások teljesítésétolés ezek

4.6.

ellenértékénekkiegyenlítésétŐl.

4.7. Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi méftékű
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:
Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettó teljes ellenédéke,
mértéke a késedelem minden naptár| napja után napi 1 "Á a kötbéralapra Vetítetten. AjánlatkérŐ a
kötbért legfeljebb a késedelmesen szállított tétel 20 napos késedeleméig érvényesíti.Azt követően
az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstŐl elállni Vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében,
valamint éruényesíthetia meghiúsulási kötbét1 az Ajánlatkérő.
Hibás teljesítés Ajánlatkérő a hibásan teljesített áru kicserélésétírja elő' Nyertes ajánlattevo köteles a

nem megÍelelő minőségű áru hibásan teljesített szállításának cseréjére, az írásos bejelentéstől
számított 72 őrán belül. Amennyiben a Nyer1es ajánlattevő az írásbeli Íelszólítás kézhezvételétol
számított 72 órán belül nem cseréli ki a mindkét Íélálláspontja szerint hibás árut, akkor a
kötbérkövete|ést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik, a Kbt.
135' s (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén. Ajánlatkérő a nyenes ajánlattevo szerződés
szerinti teljesítéséigkésedelmi kötbért alkalmaz. Maximuma: 20 naplári nap késedelem.

A

Szerződés nyeftes ajánlattevőnek felróható okból töfténő meghiÚsulása
esetén az Eladó a teljes nettó szerződéses összeg 3o%.-ának, megÍe|elő méftékűkötbér
megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési kötbén
teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
Meghiúsulási kötbér:

be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

VevŐ
- az

a

szerződés teljesítésétakkor

tekinti

meghiÚsultnak'

ha

Eladóként szerződő 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 megÍizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a

kötbér

összegével nem fedezett kárának megtérítésétkövetelje. Hibás teljesítés esetén Vevő csak a termék
kicserélésétfogadja el.
4.8.

A szerződés egyik fél által

Szerződő Feleket

az

kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem mentesíti

egymás által kölcsönösen

elismert vállalások teljesítésétolés ezek

ellenéft ékénekkiegyenl ítésétől.

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel' amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett Íeladata 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 Íennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

Adásvételi szerzódés
KülönÍéle Íertótlen ítószerek beszerzésére,
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b) az

Eladó 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 Íeltétel.

Az a) és b) bekezdések szerinti Íelmondás esetén a Eladó a szerzŐdés megszűnése előtt

már

teljesített szolgáltatás szerzŐdésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.
5. Szállítási Íeltételekés határidők:

5.1. Eladó a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.)
költségmentesen lNCoTERMS 2000 DDP paritás szerint szál|ítja le Vevő részére.
5,2. A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására Íolyamatos szállítás keretében kerÜl
sor az alábbiak szerint:

- EladÓ a teljes árumennyiségbŐl a Vevo által havonta meghatározott árukat a szerzŐdés
hatályba lépésétkövetően a Vevő által feladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétŐlszámított 7 napon belÜl szállítja le. Vevő azárut oly módon taftozik lehívni,
hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerződés hatályának lejáftáig sor

-

kerülhessen'
Munkanapon 8:00 óra és 15:00 óra között

-

követŐ

munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.
Eladó a vonatkozó részszállítmány Vevő részéretörtént leszállítását követŐen jogosult a
részszállítmány ellenéfi ékétVevŐ részéreleszámlázni.
Vevo megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését,
mennyiségét, termékkódját, valamint a szállítás napjának kért idrípontját, amely idŐpontot
Eladó köteles figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.

- Vevő
_

Eladó részérebeérkező Megrendelések aznapi,

míg a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot

részérőla megrendelést

a

Gyógyszertár illetékes előadója végzi, az átvételi

feladatokat a Központi raktár dolgozói végzi. (hétÍő-pénteken 8.00-15.00 óráig).
SÜrgős esetekben Eladó a megrendeléseket - leadott Íax vagy elektronikus megrendelés
alapján - 12-24 órán belÜl tartozik teljesíteni' (SÜrgős esetnek minŐsül, amennyiben Vevőnél
váratlan rendkívüli helyzet (pl: valamely Eladó termékhiánya áll fenn)).
Eladó előszállításra kizárőlag 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

részére a termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerülo minden
költséget Vevő részéremegtéríti.

Eladó csak a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult előszállításra.
A termékek átvételét a Központi Gyógyszertár képviselője végzi

5.3.

Eladó kapcsolattar1ója, ügyintézője, megrendelés adminisztrációjáért felelős Ügyintézője:
Név: BagÓ Szabolcs

Cím: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u.8.
rel/Fax/É-mail/Mobil:062ol332 0906,06 23l53o 905, szabolcs.bago@hartmann.info
6. Csomagolás:

6.1. Eladó a leszállítandó terméket a lejárat időpontját jól láthatóan ÍeltÜntetve, a szállítás módjának
megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
címkékfeltÜntetésre kerülnek.

Adásvételi szerzódés
Különféle f ertotlenítőszerek beszerzésére,
szállítására egy éves időtartamra

leszállítani kért termék mennyiségétúgy tartozik meghatározni' hogy a Eladó által
előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség leszállítására nincs

6.2. Vevő

a

mód.

A csomagolási egységen/Eladólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
*
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
*
a doboz tartalma,
*
a szerződés száma:

*
-

dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u.

5.

Szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

7. A termékek átvétele, tárolása és felhasználása:
7.1

.A

termékek átvétele Vevő kötelezettsége.

Az

átvételekor Vevo kizárÓlag

a

csomagoláson

észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt'
7.2.A Íentieknek megÍeteloen a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerül
sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást követő 10 munkanapon belÜl végzi el.

A mennyiségi hiányokról és sérÜlésekről a Vevo jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó a jegyzőkönyv
7.3.

kézhezvételétolszámított 30 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

7.4. Téves áruszállítás, címzésesetén Vevő az eltérésta számla vagy Eladó másolatára rávezeti és
Eladó megbízottjával aláíralva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos észrevétel esetén
VevŐ jelzéséreEladÓ az áru elszállításáról 3 napon belül intézkedik.

7.5. Az Eladói gyűjtőcsomagoláson belL]li mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt Vevőnek az áru
átvételétől számított 3 napon belül van lehetősége reklamációval élni. Az utólagosan megállapított

mennyiségi hiányokról jegyzőkönyvet

kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéhez a

Eladót - a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével - teleÍaxon
meg kell hívni.

7.6. A termék leszállítását követően észlelt minőségi kifogást a Vevő legkésobb az átvételtől számított

5 munkanapon belÜl köteles írásban bejelenteni az Eladónak. A minőségi kifogás rendezésére
vonatkozó szabályokat a szerződés 4' sz. melléklete larialmazza. A minoségi kifogás
érvényesítésévelkapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága esetén az Eladől, alaptalansága
esetén a VevŐt terhelik.

A leszállított termékeket a VevŐ saját költségére és veszélyérea termék természeténekmegfeleló
körülmények 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 sterilitásVf elhasználhatóságot.

8'2. Amennyiben az átvételtől számított 5 munkanapos időtar1am alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve az Eladó ajánlatában rögzített

Adásvételi szerződés
KülönÍéle Íertótlenítószerek beszerzésére,
szál|ítására egy éves idótartamra

minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem
használható, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 30
napon belÜl kicserélni. A kicserélt termék tekintetében a lejárati idotartam a csere időpontjától újra
kezdődik.

termékre vonatkozó specia.lis Íelhasználási Íeltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevo számára, vagy amennyiben

Az egyes

hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt Íeltételeketkell alkalmazni - az termékekhez mellékelt
szavatossági előírások tartalmazhatják.
9. lmport és egyéb engedélyek, adók' illetékek:

Eladó a Közbeszerzési Dokumentumokban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő rész'ére a
jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges hatósági
engedélyeket.
lmpor1 szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo 9001 minőségbiztosítási rendszer
vagy lSo 13485 az orvostechnikai eszközök minőségbiztosítási rendszer meglététigazoló akkreditált

szeruezettől származő tanúsítvánnyal, Vagy

azzal egyenértékűszabványnak

megfelelŐ

minőségbiztosítási rendszer tanÚsítvánnyal, melyet a szerződés hatálya alatt fenntart
10. Hatályba lépés:

Amennyiben aszerződéskötésre korábban kerÜl sor, mint a320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. $
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításának napja, úgy a jelen szerződés a
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanÚsítvány
kiállításának napját követo napon lép hatályba, kivéve a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13' $ (3)
bekezdésében foglaltak Íennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának
napján lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13' s (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításának napját követően kerül sor, úgy a
szerződés 2018.07.04-én lép hatályba, és 12 hónap, határozott idota(amra 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 rendelkezései figyelembevételével..
1.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak kÜldött értesítésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tör1énnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi vételkor, illetve a
neki töfiénő.kézbesítéskor áll be. .
1

.

Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készült, melyből Vevő 3, Eladó

1

példányt kapnak.

Jelen szerződés 1. sz., 2.sz. függeléke a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban Vevő által
kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint a Eladó által benyÚjtott ajánlat a szerződés
elválaszthatatlan részétképezik.
11.2.

A szerződő felek mentesÜlnek

a jelen szerződésből Íakadó kötetezettségeik nem vagy részleges

teljesítésévelkapcsolatos Íelelősség alól, ha a nem teljesítésellenállhatatlan erők következménye.
7

Adásvételi szerződés
KülönÍéle fertőtIen ítószerek beszerzésére,
szállítására egy éves idótartamra

llyennek tekintendők Íőképp' de nem kizárólag a háborÚ, Íöldrengés, t'űzvész, robbanás, általános
anyag- és üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő által érintett Íélköteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve
megszűntéről 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 perértéktol függően a
Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem Vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyaÍ anyagi
jog' így különösen a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései azirányadók.

Jelen szerződést

a

felek elolvasás és éftelmezésután, mint ügyleti akaratukkal mindenben

megegyezőt, mint aláírásijogosultsággal rendelkezők helybenhagyólag aláírják.
Szombathely, 2018.

07

T*
|I-!!AN N:RlCo
éUJ l tIlt]-Dagy'

H u rr gá ria Kft.
Bildaoark %UI Hart_n'ln J'
B
Aooszam: 1 ZZ7 9923_2_1-l 3

.04.

60or -oooo041 3'7oBroo2o

{,
\*.

\.Foigazgató /

Dr Nagy Lajog

ffiwr

-17\-_

Megrendelo: Markqsovrrft y_Q!é't6lt1Pop^'

Hadmann-Rico Hungária Kft'

oxtator<sÉ/ "i:
u"u,Í'

rt

*.t\

/áH}i El*o.

Hornyák László Ü$yvezetők

Eladó

Mellékletek:

a

I
I

:"-,
1.sz:felolvasólap'Y}-.'

2. sz: ajánlati árat alátámaszto árt.áblázat
3. sz: termékadatlapok
4. sz melléklet a minőségi kiÍogás rendezése

Függelék:

.
.

közbeszerzésidokumentumok
Eladó ajánlata

l*;ienjegyezte:

Benkó AIíz
Kereskedelmi vezető

HARTMANN_RlCo Hungária

Kft.

Adásvételi szerzodés
KülÖnÍéle Íertőtlen ítőszerek beszerzésére,
szállítására egy éves idótartamra

''

3. Jy'€ííiií{'öa 5<,3'vas:{ lspl

tiánlatlevá ngvg: **3T34áÍé:'l-&lá& :"lt!.!*á.;s xtt.
áián'itiévö

cann' 1*:**<*8}y3}:

!$5: EaB:-.*igy.

Ájáillat l*ryy': Ádá5'61sli s:*€ld*s

}{::':j':'*l€

?sr.'il Haí!'fián': {. 3.

lsí*i]*nÍ:ű3:*rek }egi3'"lé$*ía, srá:1ításár3 egy éve3

i**lá'tara}'a
Fl*sual*n!a! m**ls"*?.ásá

Résza]ánlal *záma
F!9s7

szá-::

Ré*: e*xr'

Bőí E'áak3::áí:va

9

86r. nváakehá,aJ3 *. á*lr'*í&}bÍ{!ö

Flá:z s:áru: 3

R34' q'l'*'

Fl**" *"ás'

npJa.l *ir*nla,i

'l

górÍ€í!*1l**l:*

:::-:*,afi

*75 at**

l4* í:i*

Á

Bi:É9á*dE.aa* 3:í::*3*ti

{

Eörfs**il€,}í:á, sel**re!len, **nldll* vém
k6tét*rez** *:**

sábász: bgrrrssak*d*s.*#9í{í€d*]y
&*:ía{*tl€.í:*9'g ;á

Fiés7 e 7árc' Á

ar*iénés

ss:}é83l bé'$*5ak ds9?3íj'gí}gg**iy h9]én*$
ké.{.íisil€níl*.5r€ !s {allslnallv sze*
tajcz cránq.s

Hiciólés ké"'.r:étiÉní:éÉ'g.

Rép száma: !

}tigián*s k*eí€.töll.IiLs:er
/sán

Egsz 3ráÉtá:

1

!

Pé3' slááa:

Na.ÍJ ;elülsle* í€neti€.íló

tász srém*: 1

tészs:ám:'lá
nász s-záma:

!

7

2 480 Ö80

fá.tilag.aaŐ !:á"1ilás*ra

tb!Íá*áIá

A:k3iÓ|éf'é:(a$y'€i:Jlotöl

t4 52S 000
1 91ö ?50

gysí5

i-*Bv !*v

'1ib
'eí1*ilanÍlÉsé.a
A;dsh}dmtntes ÍBlületf€r'tóüenílÖ

57í1.éÍs;a*]}
1 3á1

!l}'

sspo.*dd lá1é5]: í€:ületfBiét:enial.
**aaa'1hilá
*ii*a.taimú Élgbt! v*gyíiet tabl*t1*s
}i3zsrglésbgn
l

3:l*:Ü lsr1l1!€.:ítés*Íg
é<"L'1''*rt*t:Anla ]il

EÍ!:iÍ*aliku3 íÍ.jsaá. e.|öliálla!*_véÉeitn'tő
Manuálir Ír:l:3:3r-.5zkóe'srt*llení|i

t{sz $zá:Í!a]:

t'_q7|í1&:gr

Áikch$: alapú e$rkÖr!s:lía& é€
láÍlól]áni:&c?gr

??

*ász 5"áma: ?3

il{Ée6Í** *szkg.leíó1*én11*

Rész s"áma: 24

Múp3Í és sszkózfedóíel{1ó Jltgasl

::'

2 9g4 s3Ö

Índ.sa.p.n*!a3

14

*ás:szaif:a] e!

lléé' a'á*!.

Ké1 és bÖí;s:ti1ó'€iv3dél

'*^ááe'}h:tjtl

Fl*sz száí!a: 1 8
FlÉq? s'áBá'

cer,: í*lyálic;ty

Na*v te1ü]slet,.sk ld*s*.e. tiselJtásáÍa

néÉ2szaff: '1s

44c sÜc

E9y'ázls* hlgt*ná5 :.é:ae*aL€nalÖ ás

Na*?'aji:alsk

3

7sj ü0a

t]síllns29a. lolvák*i1g s:alnán

*Ész 3záÍa3: '! !
gáez sáma: 12
1

Jt*?

*g s6h'eíEalgnltó

s:#int á *iró. aaánlaltáEt sgl*E6a ra1aeonn}i
{3a*ilo:*ár'} ki k*ll lffi*ni g: gjádá:t$d
'j*niai:á!a.g
A l{* 3í. 9 ae} ar* d.pi&: á]égtídé
a ]ió:Ö* áién]én*95* fi6Yálai atés1
jín}a E 5!.3tk!a!óka!
'iáíagiian
e 6i*nhlba., i9 a n'iig**lolr5l a kó:& *ér,.*€9ól nxglen lrell nagtelniel Áhd a
trilaaksiá' g:t já:€:*k ]á&j€5y23tb€a.
talak.ak k*as*litff
1

p,

xat.

É {g} ne*

r3!r *s rasti*lf$ poí*l*.t áz

;3gÜuHraL *

'{*;

9

t

Adásvételi szerzodés
Különféle f ertőtlen ítőszerek beszerzésére,
szállíIására egy éves idótaÍtamra

ÁdésY*a$' 3aér.ád*' Fa:|anlál€

*ialartágy' 2018. máEitJs

fgá&laÍ'í**a,9* b6ar9írá3*r€. a'állilá5*€

égY áyig idöláfBl'],3

:&qhjH-*tco H un'girr: KÍL
&9l B őE#{is!' B'dapÁffi
g'

12,

Hi:t1t**!:ai*

{cágszel* a'ái.ás a

lÖ]€]€3*nségYé'|á'ásíg
jogosuli{ogosu&ak, vagy
aláírás á m*otÉtailílazÓtt/
m? gialaiÍnau$*s* :á'sz*r6l!l

:

*zo:átrósl ctreBétdárry snsÍrÍ **4{ik aláÍmi a toa*e.$a}aáq yálaag5n
*,€9a v.tefi4y! nyilalkoElct!

a!á'}'a*an

l0

{ak}

'o9o3!{

{Ya9yee*txfiía1tavaid) lÉorától az

Adásvételi szerzódés
KülönÍéle Íertotlenítőszerek beszerzésére,
szállítására egy éves idótartamra

SzeÍződés: 4. sz. melléklet

Minőségi kiÍogások
Vevő telephelyén megállapított minőségi hiba esetén a mennyiségi hiány megállapítására vonatkozó
szabályokat kell megfelelc1en alkalmazni.

A

minőségi hibáról készÜlt jegyzőkönyvnek

mennyiségi hiány jegyzőkönyve

-

mindazokat

az

adatokat tafialmaznia kell, amit a

tartalm az, azzal az eltéréssel,hogy itt pontosan Íel kell tüntetni:

a gyártásiszámot,
a minőségi hiba pontos ismertetését,
a Íelmerült kár mértékét,
nyilatkozatoIarravonatkozóan, hogy milyen igényeket kÍván érvényesíteni,
az áru érkezésénekidőpontját,
a kifogásolt mennyiséget és a csomagolási állapotát (originál).

Amennyiben a felek a minőségeltérés vonatkozásában nem tudnak megegyezni, úgy az illetékes
minőségellenÓrző szerv (Ár=$ véleményét- a jegyzokönyv egyidejű megküldésével - kell kikérni,
amely ez esetben azirányadó.
Vevő a minőségi kifogásokat az Eladoval szemben a leszállított termékre előírt felhasználhatósági
időtaftam alatt érvényesítheti,ez azonban csak az originál kiszerelésre vonatkozik.

Kábítószernek számító termék hiánya esetén a jegyzőkönyv ÍelvételéntúlmenŐen
rendeletben Íoglaltak szerint kell eljárni.
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