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PREAMBULUM

'

Vevő, Adásvételi keretszeződés ,'Egyszer használatos vizsgálókesztyű és steril sebészeti kesztyű
beszerzése'' tárgyban a kozbeszerzésekről szolÓ 2015. évi CXL|ll. torvény (a továbbiakban: Kbt.)
1 13's (1) bekezdése a|apján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le'
Vevo az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbÍrálta, és 5
rész(ek) tekintetében a Kbt. 76's (1) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árú ajánlatot
benyÚjtó Ajánlattevovel kÖti meg a jelen szerződést.
A jelen szerzŐdés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
ajánlatifelhívás _ kiegészítő tájékoztatás(ok)- ajánlattételi Dokumentáció - ajánlat
Jelen szerzodés teljesíté'se,értelmezése kapcsán a Felek azokmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg
a) a kÖzbeszerzési eljárás ajánIattételi DokumentáciÓja és a kiegészítőtájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérói válaszok (amennyiben releváns)
b) a közbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypótlások
(amennyiben releváns)
jelen
c)
szerződés.
Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésben foglaltakat magukra nézve kötelezónek tekintik, továbbá
kijelentik' hogy a fenti elozmények ismeretében kotik meg a jelen szerződést.

1.l

Szerződés tárgya:

1.1. Jelen

szerzodés tárgya

a Vevö által

kidolgozott Kozbeszerzési Dokumentumokban

részletesen meghatározott, valamint a Szerződés 1' számÚ mellékletében megnevezett, részletesen

körÜlírt ,,Egyszer használatos kesztyűk". (a továbbiakban: termékek) az Eladó ajánlatában 5
részajánlatában rÖgzÍtett minőségben, kivitelben és választékban, az Ajánlat szerinti áron, a Vevő által
lehívásonként meghatározott mennyiségben, a jelen Szerzódésben meghatározott feltételek szerinti
leszállítása.

.
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Az E|adó által szállítandó termékeknek meg kell felelniÜk a

1. számú melléklet szerinti specifikációnak,
valamint azoknak a Szakmaijellemzőknek/paramétereknek, melyeket EladÓ megajánlott.

1.2. Jelen Szerzodés aláírásával Vevc5 megrendeli, EladÓ pedig elvállalja az'1'1. pontban rÖgzÍtett
Termékknek Elado az ajánlatában rÖgzÍtett szakmai és rninőségi kÖvetelményeknek megfelelo
szállítását a jelen Szerzodésben meghatározott feltételekkel

A

szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a VeVő tényleges
szÜkségleteinek fÜggvényében 30 százalékkal felfelé eltérhet. Vevo' az adás-vételi keretszerződés
lejártát megeloző 30 napig' rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség átvételérol

2.t

Szerződéses érték:

2.1. A Szerzodés 1.1. pontjában meghatározott Termékeknek a Szerzódés szerinti szállÍtásáért a
Eladót összesen nettó 18750 Ft + ÁFA, azazbrutto 23812 forint ilteti meg. A Vevő a szerzodés
ellenértékekéntaz Eladónak fizetendó osszeg jelen szerződés 2' sz. mellékletét képezo tételes árlista
alapján kerÜl elszámolásra, mely a Vevó kÖzponti te1ephelyére (9700 Szombathely, 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 kÖtÓttnek tekintendok és
tartalmaznak minden, a Szerződéssel kapcsolatos díjat és kÖltséget (bel- és ktilföldi szállítás, vám,
egyéb járulékos költségek, stb.).

2.3.A jelen szerződés alapján leszállításra kerülo termékek ellenértékéta szerzodés 2. sz. melléklete
tartalmazza. Az árak a Vevo telephelyére (Szombathely) leszállítva DDP és fuvareszkÖzrol a Vevő
által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelóen az árak az Elado által jelen szerződés
alapján teljesÍtendő valamennyi szolgáltatás ellenértékéttartalmazzák, így ezeken túlmenoen az
Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevotol további díj- vagy költségtérítésigénylésére.

2.4'A fenti árakajelen szerzodés hatálya alatt kÖtÖttnek tekintendők, azok módosítására - az alábbi
kivételekkel - kizárőlag a felek írásos megállapodása alapján kerulhet sor.
2.5' Elado a fentiek szerinti módon és formában köteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerzodés
tárgyát képezo termékekre vonatkozÓ, az annak gyártója által meghirdetett kedvezmónyeket a Vevő
részérebiztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea
m eghirdetett akció feltételei szerint az Eladő jogosult'
A jelen szerzodés alapján létrejövó eseti lehívások ellenértékea felek által a termékek átvételekor a
fuvarlevélen/EladÓ levélen árucikkenként feltÜntetett mennyiség alapján a későbbiekben
meghatározottak szerínt esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerzodés 3 / pontjában
foglaltaknak megfeleloen kerÜl kifizetésre.
3. Fizetési feltételek:

3.'l. Vevo a jelen szerződés alapján létrejÖvő megrendelések ellenértékéta teljesítésigazolását
kÖvetoen kiállított számla alapján az ÉladoRaiffeisen Banknál vezetett 12011739-0129454300100009 számú bankszámlájára átutalással teljesÍti a számla kézhezvételétől számított 60 napos
fizetési határidővel az 1997 ' évi LXXX|ll. törvény 9/A' $-ban előÍrtak szerint. Vevő előleget nem fizet.
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3.2. A fizetés abban aZ időpontban SZámít teljesítettnek, amikor Vevó bankja VeVo számlájáI a
kifizetésre kerulo Összeggel megterheli.
A Vevő a fizetési határido lejártát kÖvetően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
Törvénykönyvben meghatározott késede|mi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes
idotartamára.

3.3. Az Eladó nem fizethet' illetve számolhat el a szerzodés teljesítésévelÖsszefuggésben 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 jövede|mének
csÖkkentésérealkalmasak; illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesít|.

A kÜlföldi adÓilletoségű Eladó kÖteles a szerzódéshez arra vonatkozÓ meghataImazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenÍ.jl beszerezhet a nyertes

Ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok kÖzÖttijogsegély igénybevételenélkÜl.

3.4' 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.

a

teljesÍtést kÖvetően, megrendelésenként a teljesítéssorán kiállított szállítólevéllel
összhangban a Vevő székhelyének címérekell benyújtani

Számlát

4.

A szerződés megszűnésének feltételei

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél sÚlyos
szerzodésszegése esetén írásos értesítéssel'azonnali hatállyal felmondhatják.
4.2. Az EladÓ részérolsúlyos szerződésszegésnek minosÜ| kÜlonösen:
- amennyiben a késedelmi kötbér mértékemeghaladja a kötbér maximumát (20 nap késedelem),
- amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkÜl átruházza'

- az

eseti megrendelések teljesÍtése során fél éven belül háromszor késedelembe esik

leszállítással.

a

4.3. Vevo részéről súlyos szerzodésszegésnekminosÜl kulÖnÖsen:

-

-

amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és fizetési
kötelezettségét az erre tÖrténo Írásbeli felszólÍtásban megjelÖlt határidőig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

4'4' A Vevo jogosult a Kbt. 143. s.- ban foglaltak alapján a szerzodés felmondására, vagy

attol

tÖrténó elállásra.

4'5. Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenórzési kÖrén kívÜl eso
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő kÖtelezettsége teljesítése
alÓl, ha egy ilyen esemény 3 egymást kÖvető hÓnapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél
jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállval, a másik félhez intézett, ajánlott levélben
elküldött írásos értesítésselfelmondani.
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Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított _ országos, regionális -, illetve fenntartó
álta|, vagy a fenntartó megbÍzásából indított közös közbeszerzéSi eljárásba is bevonásra kerÜlhet,
ezért Megrendelő a kÖvetkezo bontÓ feltetelt kÖti k|:
Megrendelo szerzodéses kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári TörvénykÖnyvről szÓlÓ 2013. évi V.
törvény 6:'116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó íeltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont
közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös

kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodáS Vagy szerződés kerÜ| megkötésre, a
központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
Felek rÖgzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat'

4'6. A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténő felmondása nem mentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kÖlcsÖnÖsen elismert vállalások teljesÍtésétolés ezek
ellenértékénekkiegyen ítésétől.
l

4.7'EladÓajelenszerzodésbenrögzítettkotelezettségekbenemtartásaeseténazalábbimértékű
kötbérfizetés i kötelezettség gel tartozik Vevőnek:
Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettó teljes ellenértéke,
mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kÖtbéralapra vetÍtetten. Ajánlatkéró a
kötbért legfeljebb a késedelmesen szállított tétel 20 napos késedeleméig érvényesíti'Azt követően az
Ajánlatkéro jogosult a szerződéstol elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében,
valamint érvényesÍthetia meghiúsulási kÖtbért az Ajánlatkérő.

Hibás teljesÍtés Ajánlatkéro a hibásan teljesÍtett áru kicserélésétírja elő, Nyertes ajánlattevő kÖteles a
nem megfelelo minoségű áru hibásan teljesített szállításának cseréjére,az írásos bejelentéstól
számított 72 orán belÜl. Amennyiben a Nyertes ajánlattevó az írásbeli felszÓlÍtás kézhezvételétol
számított 72 orán belÜl nem cseréli ki a hibás árut, akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést
kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. s (6) bekezdése szerinti fe|tételek
teljesÜlése esetén. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevó szerződés szerinti teljesÍtéséigkésedelmi kÖtbért
alkalmaz. Maximuma: 20 naptári nap késedelem.

Meghiúsulási kÖtbér: A Szerzódés nyertes ajánlattevonek felrÓható okbÓl tÖrténo meghiúsulása
a teljes nettó szerzódéses Összeg 3)o/o-ának, megfeleló mértékilkötbér
megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás
te|jesítési kÖtbér egyidejű érvényesÍtését.A már érvényesÍtettkésedelmi vagy hibás teljesÍtési kÖtbért
be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

esetén az Eladó

Vevó

a

szerződés teljesítésétakkor

tekinti

meghiÚsultnak,

ha

- az EladÓként szerzodó fél a teljesítést jogos/méltányolhatÓ ok nélkÜl megtagadja, és a késedelem

eléri a 20 napot,
- a hibás teljesítéseléri a 20 napot.
- a teljesítéskizárolag az EladÓkéntszerzodő fél érdekkÖrében felmerÜlt okbÓl lehetetlenÜl

e|.

A

kÖtbér megfizetése nem érinti Vevó azon jogát, hogy a szerzodésszegéssel okozott és a kÖttrér
összegével nem fedezett kárának megtérítését
követe|je. Hibás teljesítésesetén Vevő csak a termék
kicserélésétfogadja el.

4'8. A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbil tÖrténó felmondása nem mentesÍti
Szerződő Feleket az egymás által kÖlcsönÖsen elismert vállalások teljesítésétólés ezek
ellenértékénekkiegyenlÍtésétől'
A Vevő jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani _ ha szükséges olyan határidovel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerzodéssel érinteti feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon - ha
4
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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 fennáll a 62.s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel;
b) az Elado kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén az Eladi a szerződés megszűnése elott már
teljes ített szolgáltatás szerzódésszerű pénzbe li el lenértékérejogosult.
5. SzálIítási feltételek és határidők:

5'1. Eladó a termékeket a Vevó kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky
L. u.
költségmentesen lNCOTERMS 2ooo DDP paritás szerint szállítja le Vevő részére.

5.)

5'2' A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására folyamatos szállítás
keretében kerul

sor az alábbiak szerint:

EladÓ a teljes árumenny|ségból a Vevo által havonta meghatározott árukat a
szerződés
hatályba lépésétkovetően a Vevó által ieladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétólszámított 7 napon belÜl szállítja le. Vevő az árut oly mÓdon tartozik
lehívni,
hogy a teljes szerzodéses mennyiség leszállítására a szerződés hatályának
lejártáig sor
kerülhessen.
Munkanapon 8:00 Óra és í5:00 Óra közÖtt Eladó részére beérkezó Megrendelések
aznapi,
míg a 15:00 és a 08:00 kozÖtt beérkező, Vagy unnep és munkaszÜneti napot
követő
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendók.
EladÓ a vonatkozÓ részszállítmány Vevó részéretÖrtént leszállítását követően jogosult
a
részszá ítmá n y e len értékét Vevo részére leszámlázni h avo nta eg ysze r.
Vevő megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért időpontját, amely időpontot
etáoo totetes
figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.
Vevő részérőla megrendelést a Központi Raktár illetékes eloadÓja végzi,
az átvételi
feladatokat a Központi Raktár dolgozÓi végzi. (hétfő-pénteken 8'oo-15.oo
Óráig).
SÜrgős esetekben EladÓ a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus
megrendelés
alapján - 12-24 Órán belÜltartozik teljesíteni. (SÜrgós esetnek
amennyiben Vevőnél
l l

l

váratlan rendkívÜli helyzet (pl: va|amely EladÓ termékhiánya áll'ino.ut,
fenn)).
EladÓ elŐszállÍtásra kizárőlag a Vevő Írásos hozzájárulása esetén jogosult.

Amennyiben az Eladő egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre
nem teljesíti,
Úgy kÖteles a Vevő által megje|ölt azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterúi
terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban
felmerÜlő minden
kÖltséget Vevő részéremegtéríti.
Jótállás: az áru átadásától számított 12 hinap
EladÓ csak a Vevó írásos hozzájárulása esetén jogosult előszállításra.
A termékek átvételét a KÖzpontí Raktár képviselője végzi

5'4'

EladÓ kapcsolattartÓja, Ügyintézóje, megrendelés adminisztráciÓjáért
felelős ügyintézője:

Név:

Cím:

TellFax/E-mail/Mobit

Adásvételi keretszerződés ,,Egyszer lrasználatos vizsgálókesztyű és steril sebészeti kesztyű beszerzése'' tárgyban

6. Csomagolás:
EladÓ a leszállítandÓ terméket a lejárat időpontját jÓl láthatÓan feltÜntetve, a szállítás módjának
megfelelo csomagolásban szállítja le' A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
cím kék feltüntetésre kerülnek'
6^'1.

6.2. Vevő a leszállÍtani kért termék mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy az Elado által
elozetesen kozÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mÓd.

A csomagolási egységen/Eladó levélen azalábbi adatok szerepelnek:
n
Vevő megnevezése' Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház
*
a doboz tartalma,
*
a szerzodés száma:
*
dobozszám,
*
SzállÍtási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u' 5.
"
szá|lított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (szállítólevé| esetében)

-

7. A termékek átvétele, tárolása és felhasználása:
7 -1. A termékek átvétele Vevő kÖtelezettsége. Az átvételekor Vevo kizárÓlag
a csomagoláson
észlelheto sérÚlések és dobozhiányok esetén jelent be afuvarozÓval szemben kárigényt.

7.2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerÜl
sor, míg a tételes mennyiségiátvételtVevo a leszá|lítást kÖvető'10 munkanapon belÜ|végziel'
7 '3. A mennyiségi hiányokról és sérülésekrol a Vevő jegyzőkÖnyvet vesz fel,
melyet haladéktalanul
továbbÍt EladÓ részére. A megállapÍtott hiányokat és sérÜlt terméket EladÓ a jegyzókonyv
kézhezvételétolszámÍtott 30 napon belÜl saját költségére utánszállÍtással tartozik pÓtolni.

7.4. Téves áruszállítás, címzésesetén Yevő az eltérést a számla vagy Eladó másolatára rávezeti és
Eladó megbízotI1ával aláíratva azáruI eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos észrevételesetén
Vevo jelzéséreEladÓ az áru elszállÍtásáról 3 napon belül intézkedik.

7.5. Az EladÓi gyűjtocsomagoláson belÜli mennyiségi hiány' eltérés, sérÜlés miatt Vevőn ek az ártt
átvételétől számÍtott 3 napon belÚl van lehetósége reklamációval élni. Az utólagosan megállapított

mennyiségi hiányokrÓl jegyzőkÖnyvet

kell felvenni. A

jegyzokÖnyv felvételéhez a

Eladót - a kifogások és a szemle idopontjának, valamint helyének egyidejű megjelÖlésével _ telefaxon

meg kell hívni'

A termék leszállÍtását kÖvetően eszlelt minőségi kifogást a Vevo haladéktaIanul koteleS írásban
bejelenteni az EladÓnak. A minoségi kifogás rendezésére vonatkozÓ szabályokat a szerzodés 3. sz.
7.6.

mel|éklete tarlalmazza. A minőségi kifogás érvényesítésével
kapcsolatos költségek'
megalapozottsága esetén az Eladőt, alaptalansága esetén a Vevót terhelik.

A leszállított termékeket a Vevő saját
körÜ lmények között

raktározza'

a

kifogás

kÖltségére ós veszélyérea termék természetének megfelelő

A termék minoségi átvételére a felhasználáskor folyamatosan kerÜl sor
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8. Szavatosság:

B.1' EladÓ a jelen Szerződés alapján leszállításra kerÜlő termékek esetében Szavatolja a leszállítástÓl
számított 1 2 hónapos steriIitást/felhasználhatóságot.

8'2' Amennyiben a fentiek Szerinti felhasználhatÓsági idotartam alatt a termék Valamelyike

az Eladó ajánlatában rÖgzÍtett
minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti' és funkciÓjának megfelelően nem
használható, Elado a Vevő által megkÜldott bejelentés alapján kÖteles az árut saját kÖltségére30
napon belÜl kicserélni. A kicserélt termék tekintetében a lejárati idotartam a csere idópontjátÓl Újra

tekintetében megálIapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve

kezdődik"

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 a|kalmazni - az termékekhez mellékelt

Az egyes

szavatossági eloírások tartalmazhatják.

9. lmport és egyéb engedélyek, adók, illetékek:
EladÓ a Közbeszerzési Dokumentumokban előírtak szerint saját kÖltségére biztosítja Vevő részérea
jelen szerzodés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szÜkséges hatósági
engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesÍtésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerulo adókat és illetókeket EladÓ viseli.
Eladi 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

megfelelő

minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal' melyet a szerződés hatálya alatt fenntart

10. Hatályba lépés:

A szerzódéskötésre a32al2a15. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsÍtvány kiállításának napját kÖvetően kerul sor. A szerződés 2018.10.01.-én lép hatályba, és
12 hÓnap, határozott idótartamra marad érvényben.

11. Egyéb feltételek:

11.1. Jelen szerzodés és annak melléklete csak a szerződő felek kÖzös megegyezésével,Írásos
íormában módosíthatók, a Kbt' 141. $-ának vonatkozó rendelkezéseifigyelembevételével.
1'1.2' Minden, a jelen szerzódés keretében a felek által egymásnak kÜldÖttértesítésnekírottformában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi vételkor, illetve a
neki tÖrténo kézbesÍtéskoráll be.

Jelen szerzodés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készüIt, melybol Vevo 3, EladÓ
példányt kapnak.

T

1
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'

Jelen szerződés 1. sz.,z.sz' fuggeléke a szerzodés alapját kópező közbeszerzési eljárásban Vevő által
kibocsátott Ajánlati DokumentáciÓ, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat a szerzodés
elválaszthatatlan részétképezik.
11.2' Aszerződő felek mentesÚlnek a jelen szerzodésbol fakadó kÖtelezettségeik nem vagy részleges
teljesÍtésévelkapcsolatos felelősség alÓl, ha a nern teljesÍtésellenállhatatlan erok kÖvetkezménye"
llyennek tekintendok fóképp, de nem kizárolag a háborÚ, fÓldrengés, tűzvész, robbanás, általános
anyag- és Üzemanyaghiány.
Az el|enállhatatlan erő által érintett fél kÖteleS a másik felet a vis maior he|yzet bekÖvetkeztérol
illetve megszűntéról 1 5 napon be|Ül értesíteni.

11'3. A szerződó partner tudomással bír rÓla és hozzájárul, hogy az inIézménnyel kötött jelen
szerzodés az Ael< Ágazati Szerződéstárába feltÖltésre kerüljÖn. A szerzodő partner hozzájárul
ahhoz, hogy a szerzodés tartalmi elemei, |deértve a szerzodésben szereplő, szerzódéses partnerre
vonatkozó személyes adatokat is, hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz . kÖtÖtten
adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerzodéstár adatkezelői, adatfeldolgozói, az
lntézményés az ÁEEK 1Állami Egészségügyi Ellátó Központ) arra feljogosított személyei.

í2. Bíróság, alkalmazandó jog:
A szerzodo felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos úton
rendezni. Amennyiben ennek során egyezség ner'r jön létre, Úgy kikötik a perértéktől fÜggően a
SzombathelyiTörvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbÍróság kizárólagos illetékességét.
A jelen szerzodésben nem Vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyar anyagi
jog' így kÜlÖnÖsen a Ptk. szerzodésekre vonatkozó rendelkezései az irányadÓk.

Jelen szerzodést a felek elolvasás és értelmezésután, mint Ügyleti akaratukkal
megegyezőt, mint aláírásijogosultsággal rendeIkezók helybenhagyÓlag aláírják.
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MeIlékletek:
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1.SZ: felolvasólap
2. sz'. ajánlati áraI aláIámaszto ártáblázat
3. SZ: specifikáció
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