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Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűitőeszkozök

(badellák) beszerzése2.rész

Adásvételi keretszerződés
mely létrejott egyrészről a
a Markusovszky E gyetemi oktatókirház
székhely: 9700 Szombathely' Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos, főigazgatő
adószám: 158 13860-2-1 8
törzsszám: 813 860
b ankszám |aszám: I OO 47 OO 4 -003 3 3 1 6 6-000 000 00 MÁK)
mint Vevő
másrészről MEGOLDÁS Ko'.'y"zetvéde1mi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 9700 Szombathely, Körmendi út 92
képviseli: Paul Zsolt
cégiegyzékszámz 18 09 101591
adószám: 11'306166218
bankszámlaszám: 107 0012] -25145407 -5 1 1 00005
mint Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 2018lS II2-2544I5 számon,
,,Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, árta|matlanítása,
hűtőkonténer biztosításával, valamint egészségügyiveszélyes hulladék tárolásához szükséges
gyűjtőeszkiiztik beszerzése" tárgyban: 2. rész: Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához
szükséges gyűjtőeszközök (badellák) beszerzése címen. A közbeszerzési eljárás nyertese a fent
megnevezett Eladó. A szerződó felek az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáciő, a
kiegészítő tájékoztatások és az ajánlat alapján kötik meg a jelen szerződést.
7.) A szerződés tárgya a Vevő általközzétett a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, és a
jelen szerződés 1. számű mellékletébenmegnevezett Gyűjtőeszközök: badella, tűgyűjtő

beszerzése- a továbbiakban: áruk - adásvétele _ továbbá az e szerzodésben részletezett kapcsolódó
szol gáltatás o k nyúj t ás a.

Az Eladó áItal szá|Iítandó áruknak meg kell felelniük az előírt l2l20|7. (vI. 12.) EMMI
rendelet 2. sz. melléklete szerinti minősítésnek, valamint azoknak a szakmai
I.1.

jellemzőknek/paramétereknek, melyeket azEIadő apályázatában megajánlott'

,

I.2.Az Eladó válrlalja, hogy az árukat a beadott páIyazatában rögzített szakmai és minőségi

követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szállítja.
1.3.

A

szerződés 7. számu mellékletében meghatátozott áruk típusonkénti mennyisége a Vevo
%kal felfelé eltérhetnek.

tényle ges szükségleteinek Íiiggvényében3 0

:

2.\

sZERZÓoÉsns ÁR, EIznrÉsI FELTÉTELEK

2.1.. Szerzódő felek az I. mellékletben meghatározott aruk vételárát nettó 34.718.600 + Áfa
összegben, azazbruttő 44.092.622 forintbanhatározták meg. Az ellenérték tartalmazza aYevő
telephelyére (DDP Paritás szerinti) történő leszállítást és lerakodást.
AzBladő a fentiek szerint kialakított árakat a szerzodéshatálya alatt abban az esetben sem jogosult
módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék kiszerelése bármilyen ok miatt megváltozik'

I

2'2' A vételárat a Vevő a teljesítésigazolást követoen havonta kiállított
számla alapján Az
CIB Banknál vezetett 10700127-25145407-51100005 számubankszáml ájára átutalással Elad,ő
teljesíti.
Eladó havonta jogosult számlát benyújtani a tárgyhónapot követő hónap
5. napjáig {amennyiben
ez munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, úgy az azt kbvető munkanapig).
Vevő az ellenértéket
havonta, utólag, a teljesítésigazolás tartalÁanak és a jogszabályot"uii
megfelelően kiállított
számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről sző]ő2013. e"i v. tórvény
6:130. $ (3) bekezdése
szerint, a számla (számlák) kézhezvételéneknapját követő 60 napon belül, banki
átutalással
egyenlíti ki

A

számla benyújtásának feltétele: a Kbt. 135. $ (1) bekezdése alapján a Vevő által
tortént
zállítólevél). V evő előle get nem fi zet.

telj esítésig azolás (S

2.3.

A

szerződő felek kijelentik, hogy 2OO7. évi CXXVII. tv előírásait figyelembe veszik.
a
teljesítéskor.

2.4. A Vevo a fizetési határidő lejártat követően késedelemmel megfizetett Vételár után ahatályos
Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teíjes
időtartamara.

2.5. Az Eladó

nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka) -kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel' és amelyek Az Eladő 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 Vevot haladéktalanul értesíti.
3.) A TELJESÍTÉsunr,yE' IDEJE, sZ^LLÍTÁsr r'nr,rÉrprEx
3.1. Teljesítés helye:
Eladó az átukat saját költségére szállítja a Vevő részére.

A teljesítéshelye:

a

Vevő székhelye 9700 Szombathely' Dr. István Lajos KÍt. 3. _Központi Raktár.

A felek megállapodnak

abban, hogy az aruk leszállításárafolyamatos

kerül sor az alábbiak szerint:

szállitás keretében

Eladó a teljes árumennyiségből a Vevő által havonta meghatározott árukat a szerződés
hatályba lépésétkövetően a Vevő által feladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétőlszámított 7 napon belül szállítja le. Yevő az árut oly módon tartoz1k
lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerzódés hatályának
lej ártáig sor kerülhessen.

Munkanapon 8:00 óra és 15:00 őraközött Eladó részérebeérkezőMegrendelések aznapi,
míg a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő
munkanapon beérkező Megrendelések másnapi, Megrendelés-leadásként kezelendők.
Eladó a vonatkoző részszállítmány Vevő részéretörtént leszállítását követően jogosult a
r é szszáIIítmány e l l e nértéké t V e v o r é szére Ie számlázni havo nta e g ys Z e r.
Vevő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszá||ít'ani kívánt aruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért időpontját, amely időpontot Eladó köteles
Íigyelembe venni és lehetőség szerint ezenanapon teljesíteni aszállítást.
Vevő részéről a megrendelést a Logisztikai osztá|y illetékes eloadója végzt, az átvételi

feladatokat a Központi raktár dolgozói végzik. (hétfo-szerda 8.00-12.00 óráig).
Sürgős esetekben Eladó a megrendeléseket _ leadott fax vagy elektronikus megrendelés
alapján - 12-24 órán belül tafiozlk teljesíteni. (Sürgős esetnek minősül, amennyiben
Vevőnél várat|an rendkívüli he|yzet (p1: valamely Eladó termékhiánya á1l fenn)).
Eladó előszállításrakizárőIag a Vevő írásos hozzájáru|ása esetén jogosult'
Amennyiben azBlado egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
úgy köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paraméterű terméket a Vevő
részétea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerülő minden
költséget Vevő részéremegtéríteni.

A termékek átvételéta Központi Raktár képviselóje végzi.
3.2.Yevő feladata, hogy biztosítja a gyűjtőeszköz készletek megfelelő tárolását.

A szelektív gyűjtéshez szükséges

egyszerhasznáIatos gyűjtőeszközöket

azEladő szerzi be a Vevő

részére.
A veszélyes eü. hulladékok helyi gyűjtéséhez, elszállításához, ártalmatlanításához AzEladőnak a

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - aZ egészségügyi intézményekbena veszélyes eü.
hulladékok gyűjtéséreszolgáló eszközök minőségi követelményeinek eleget tevő gyűjtőeszközt
kell zárt egységcsomagolásban rendelkezésre bocsátania, továbbá folyamatos ellátásukról
gondoskodnia kel1.

Az Eladó a megrendelt mennyiségeket a Vevő Központi telephelyére (Központi Raktár) (DDP
paritás szerint) IeszáIlítja, rendelkezésre bocsátja. A készlet aktuális mennyisége a
ké szletnyi
3 .3 .F

lvántartó pro gram használatával
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600
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1

350
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I

I 365.000
450

990.000

280

117.600
34 7'18.600

AzElad,ő a gyűjtőeszköz egység árakat a szerz'ódés időtartama alatt fixen tartja.

3.4. Csomagolás:

Vevő a leszállítani kéft áÍúmennyiségétugy lrrrtoztkmeghatározni, hogy Az1ladő által
előzetesen
közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség lesz-áilítására nincs
mód'
3.5.

Az áruk

átvétele, tárolása és felhasználása:

Az áruk fuvarozótól történő átvétele Vevő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól történő átvételekor
Vevő kizárőlag a csomagoláson észlelhető sérülések és dobozhianyok esetén jelent be a
fuvarozóval szemben kári gényt.

A fentieknek megfele

lően azáru mennyiségi átvétel &e aleszállításkor csak dobozonként kerül sor,

míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást követő 10 munkanapon belül végzi eL

A

mennyiségi hiányokról és sérülésekrol a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
a jegyzőkönyv
kézhezvételétőI számított 30 napon belül saját koltségére utánszállítással tartozik pótolni.

továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült árut Eladó

A

leszállított árukat a Vevő saját koltségére és veszélyéreaz áruk természeténekmegfelelo
körülmények kozött r aktár o zza.

Az

áru minőségi átvételérea felhasználás ftiggvényében folyamatosan kerül sor.

Abban az esetben, ha a badellák nem zárhatőak, illetve a ledobott szúró és vágőeszk()zök átbökik
az oldalfalat, akkor azt a Yevő minőségi hibaként kezeli és elkülöníti. Ebben az esetben az
átcsomagolást a Vevő elvégeztetheti, mindezt ugy, hogy az ezzel kapcsolatos többletköltségek Az
Eladót terhelik. Sorozatosan ismétlődő' azonos hibát mutató minőségi problémak esetén a Vóvőnek
joga van a szerződést megszűntetni.

4. )

GARANCIA, SZAVATOSSÁG

A

szerződés 2018.I2.0I-én lép hatályba, és 12 hónapig, majd, az azt követő (hosszabbítás
esetén) további 12 hónapig,határozott időre marad érvényben.

4.1.

141.$. bekezdése figyelembe vételével. A szerződéskötéstől (hatályba lépéstol)a 12. honap
letelte elott 90 nappal a Vevő megvizsgálja a Vállalkoző, Eladó teljesítését,és szerződésszeni
teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási
szándékukról. Amennyiben bármelyik Íélaz adott 12 hónap lejártával a szerződés
megszüntetéséről dönt, ezen döntését nem köteles indokokkal alátámasztani

A Kbt.

A

szetződés keretében szállított áruknak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban szereplő
szabványoknak és műszaki előírásoknak, az eljárást megindító felhívás' dokumentációban és az
aj ánlatb an me ghatár o zott fe ltéte l e knek.

4.2. AzEladó
12 hőnap

4.3.

fe

aleszáIlításra kerülő áruk tekintetében szavatoIja aleszál|ítástól számított minimum
lhasználható s ágot.

Amennyiben a fentiek szerinti Íblhasználhatósági időtartam aIatt az áruk valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve az EIadő ajánlatában rögzített
minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem
használható, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés a\apján köteles az árut saját költségére 30
napon belül kicserélni. A kicserélt árú tekintetében a Iejárati időtartam a csere idopontjától újra
kezdődik.

4.4. Az

egyes árukra vonatkozó speciális felhasznáIási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számira, Vagy amennyiben
hátrányosabbak' a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazri - az árul<hoz mellékelt
szavatossági előírások tartalmazhatják.

4.5. Az Eladő szavatolja

a jelen Adásvételi keretszeruődés tárgyát képező áru per-, igény- és

tehermentességét.

5. )

IMPoRT ÉSEGYÉB ENGEDÉLYEK, ADÓK,ILLETÉKEK, HATÁLYBA r,ÉpÉs:

Eladó akozbeszerzési dokumentumban eloírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részérea
jelen szerződés specifikációjában meghatározott aruk forgalomba hozatalához szükséges hatósági
engedélyeket'

Import szá|lítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kíviil felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.
$ (8) (9) bekezdése szerint a Vevő tájékoztatja AzEladő| közös ajánlattevőket, hogy a
teljesítése
érdekébennem teszi lehetővé gazdálkodó szetvezet (projekttársaság)
szerződés

A Kbt. 35.

Iétrehozását.

Az Eladő a

szerzódésszerűen teljesített tevékenységére'valamint igazolt költségei ellenértékére
tarthat igényt, mely ellenértéket a szerződő felek a felmondástól számított 60 napon belril közösen
felmérnek és egymással elszámolnak.

6. ) szERzÓDÉs MEGSZŰNÉsÉNEK FELTÉTELEI
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonna|i hatállyal felmondhatják.

a másik fél súlyos

6.1.Az Eladó részérolsúlyos szerződésszegésnek minősül:

amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Vevő előzetes hozzájárulása nélkül átruhánza,

'

Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:
amennyiben a szám|a megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és fizetési
kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti,
6.2.

6'3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésbol eredő kötelezettsége teljesítése
alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél
jogosult a szerződést egyoldaluan, azonnali hatállyal, a másik féIhez intézett, ajánlott levélben
elküldott írásos ér1esítésselfelmondani.

A

szerződés egyik fé| á|ta| kezdeményezett bármilyen okból tör1énő felmondása nem mentesíti
Szerzódő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek
ellenértékénekkiegyenlítésétől.

A

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani * ha szükséges o1yan határidőve',
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett r"iuJutu ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
' Az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 2s
ú'-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan

jogi

uuqy személyes jogu 's'".i.'' jogiep.. szervezet,
amely

.
'"-é1y
a 62.$
(1) bekezáis

tekintetében fennáll
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
Eladó közvetetten vagy közvetlenüi ^25 %-ot meghaladó
tulajdoni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személy vagy' személyes joga
sierint jogképes szelvezetben, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekáés k) pont
kb; Jpontjábu";;gdt ározottfeltétel.

- Az
Az
telj

a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén az
Eladó
e s ített szolgáLtatás szerző dé
s szerú p énzbel i e ll enértékérej
o

a

go

szeruődés megszúnéseelőtt már
sult.

6'4' A Kbt' 136'$ (2)bekezdése értelmébena külÍöldi adóilletőségű
nyertes ajiínlattevő köteles a
szerződéshez afta vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az ille-tőséle szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a ,ry"rt",
ajiínlattevorJ vonatko ző adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
7
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.)

A sZERZÓDÉsr nrzrosÍrÓ MELLÉKKÖTELEzETTSÉGEK

'1' Eladó a terhére felróható

kötelezettséggel tartozik.

késedelmes teljesítésesetén a Vevonek kötbérfizetési

Késedelmi kotbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen
szállított termékek megrendelés
szerinti nettó ellenértéke, mértékea késedelém minden
naptárinapja után napi l oÁ akötbéralapra
vetítetten, de összesen legfeljebb maximum 30
nap késeáelemig o-erry.rithető. Azt követően a
Vev(5 jogosu|t a szerződéstől elállni vagy azt felmondan
i az ad'ottrészteljesítésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kötbért Az Eladónak.
Hibás teljesítési kötbér:
Az Eladő hibás teljesítésesetére mjnden hibás teljesítéssel érintett naptári
nap után, a hibás
teljesítésidőpontjától a tényleges, hibamentes teljesités
napjáig a termékek megrendelés szerinti
nettó ellenértéke ellenszolgáltatás \oÁ-a/naptári nap
mértéki't'iua,teljesítésikotber válla|ását íirja
elő' A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét
-u'i.rrt,- 30 nap hibás teljesítésig érvényesíti.A 30
napot meghaladó hibás teljesítés esetén - a hibás teljesítésből
eredő es a hibas te1jesítéssel okozott
károk megtérítésére
vonatkoző Yevői igényeket nem érintve a Vevő fenntartja
a szerződés
-

'

felmondásának jogát.
Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem száIlítotttermékek
nettó értéke 3OoÁ-ánakmegfelelő mértékű
kötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése
kizárja a késedelm i vagy a
hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás
teljesítésikötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér
összegébe.

Fizetendo kötbért AzEladő 30 napon belül történő átutalással
köteles rendezni.

vIS MAIOR

8. )

abban' hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért,amelyet vis maior okoz. Vis
maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

A felek megállapodnak

8.1.

Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési
jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadá\yozza aZ
érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

bekövetkezése esetén aZ erre hivatkozó fél köteles a többi szerzódéses partnert
haladéktalanul értesíteni, és egyidej űleg j avaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem'
illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.

Vis maior

A

felek nem tekintik vis maior esetének bármely fel átalakulását, felszámolását, illetve

9. )

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

fizetésképtelenségét.

A Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésriksorán a Kbt. ós a Ptk. előírásaival
összhangban mindegyikrik igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek
9.1.

saj átj aként felel.
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy szerződés teljesülésekor a Kbt. 138. $-ában
foglaltak szerint j árnak el.

magatartásáért

- A

a

Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban' a Kbt. 141. $-ban
meghatározott esetekben módosítható. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak
küldött értesítésnekírott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős
értesítéseketajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítésekhatáIya a címzett á|ta|l

9.2.A szerződés csak

átvételkor (kézhezv ételkor) ál1 be.

Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított _ országos' regionális _, illetve fenntartó
á|tal, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki: Yevő szeruődéses kötelezettségetklzárőlag a Polgári
Törvénykönyvről szőIő 20L3. évi V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arta vonatkozó bontó
feltétellel vállal' hogy amennyiben a beszerzés tárgyfua vonatkozóan a központosított
közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban' Vagy a fenntartó á|tal, vagy a
fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy
szerzódés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania' Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.

A

szetződőpartner tudomással bír róla e, t oria1arul, hogy az intézménnyelkötött jelen szerződés
az nppl< Agazati Szerződéstáréha feltöltésre kerüljön. A szerződő partner hozzájáruI ahhoz' hogy
a szeruődés tartalmi elemei, ideér1ve a szerződésben szerep|o, szerződéses partnerre vonatkozó
személyes adatokat is, hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötötten adatfeldolgozási
tevékenységet végezhessenek a Szerzódéstár adatkezelői, adatfeldolgozői, az Intézmény és az
Áppr (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) arra feljogosított személyei.

9.3. A Szerződó Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a je|en szerződéssel szabá|yozott
kapcsolatok folytán tudomásukra jutott üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél
előzetes hozzájátulása nélkül nem hozzák harmadik természetes Vagy jogi személy tudomására,
nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny
szerzésérenem torekednek.
Szerződő felek tudomásul veszik, lrogy jelen szetződés a Kbt. alapján nyilvános adatnak minősül, s
ezért Vevő honlapján kozzéteszi.
9.4.

A szerződésből

eredő jogvitákat a felek békésúton tárgyalás keretében kívániák rendezni.

A

tárgyalás alapja az qánlattételi felhívás és dokumentáciő, az ajánlat, valamint a szerződés.
Amennyiben a vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös
megegyezéssel próbálnak egyezségre jutni.
9.5. Ezen szerződésben nem' vagy nem kimerítően szabáIyozott kérdésektekintetében a Polgári
Törvénykönyv, a Kbt', továbbá az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és aZ ajánIat
rendelkezései, feltétel ei az irányadóak.

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek
ismerik el, kijelentik, hogy annak aláirására jogosultak és azt helyben hagyólag aláirták. A
szerződés 4 azonos példányban készült, melyből a Vevő 3, azEIadő

1

példányt kap.

Mellékletek:

1.

sz melléklet'. beszerzendő termékek listája

2. sz. mel|éklet: szakmai aiánlat

Szombathely, 2018. november 27.
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1.

sz melléklet

Ajánlati ár kiszámítását alátámasztó ártáblázat
2' részajánlat:
Űrtartalom

Egyszerhasználatos
gyűjtőeszköz (dbl 12

60 liter badella

5 500

30 liter badella

14 500

10 liter badella

NettÓ ajánlati ár

NettÓ osszesen

Ftldb

ár Ft (12 hÓnap)

1600

8.800.000

350

19.575.000

3 500

1106

3.871.000

5 liter badella

2 100

650

1 365 000

2,5 liter badella

2200

450

990.000

0,5 liter badella

420

280

'117.600

hÓnap)

Összesen nettÓ Ft

1

34.718.600

ll1EGoLDÁS KFT.
9700 Szombathely
Körmendi u. 92.

2.

sz melléklet: szakmai ajánlat
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INFRAS'TRLTTTLIRH e dei TRAS PORTI

del le

Dipartimento per i trasponi. la navigazione e i sistemi infgmativi s statistíci
Direzirxre generale tcrritoriale del. Nonl-Hst

BoL0Gi!Á_ ITÁLY

Clenrro prova Au:oveicoli di

Certificato

riguardantc: L'Á}PRÜYÁZIONE

(Certificate regarding:
t(''rrti|it:*l relutit't'it"

'

apprtn'al numbtr
.\r' .,,;''',;t.'';:

The
1_.

no

CPÁBO 000l

-D

'. CP/l!ü {'Üal-D

'_:.'()]_JjJÜ

di un Imballaggio

<da Puckaglng}

tiiltri-n ,i1r,r't.t|,c.,l;etriirillugr1

vista la domancla presentata jn data 01.01.?ql8 dalla Dirta KETLR lialia spA via ing. G.
Talíercio,l Roncadclle di ormclle (-IV) - Italia' iqt'esa ad oíenerc il rjnnovo
deil'approrraáonc

LT;

dell'imballaggio tipo DtSpO 0.5

'r
(llegarding lhe appliccttiott tluled Í;ebrua4n t}Í,2{t!8 tnade hy t(t)'fÍ:R
lt*lix Spi regisn'eel in Via ing, G. .{.ttliercia,I
lloncatlelle di Ornel!e (T\ri *!taly,
lor gelting rhe rexau'nhlg in ojlit:isl apptol,i1r, ií*-pn"t oging 4,pe DISFO ().5 t,?.;1
()rnt!!e

(l"|'t

!|gliu, innr ohtutir !'tt1l1tnlÍ.í?.jíi,ji'.,i.tr;ll!}llilAll:

Visti gli eiaborati tutti:

(Seen at! rhe

ry'i:

s

j'!.j:l.\ljjl{1j

ptansi: ,|';t ttnr/r,,

r,r',;ir.r,

rYlv

DÍs11() {r'

j

!'-'|'}

.

Visto ilprocesso-verbale dclle prove n" J0223/IPlBo emesso in

<lata 23.03.2018 dal C. P. Á.
di Bologna che soddisla le pre,scriziotli cont€nute nelle seguenti normative di riferimento:

(See ttst-reporl nanher .I0!23/IP'lBil d|tei,,,íl:r;/l J*?'
irenents ol t he Jbl!ovinp t egrr/atio*r.. J
,t/4rrl.'\ !tlt,r//(.\

s}:l.'l''l

?í.I8 r':rtre/

reclu

in Baltlgina (Iia!y) canforninsE

n

rhe

I

- I)ecreto Dirigenziale

10.06"?004 morlíficato dal D.D. 25.10'20l1;

(Dil.ígential I}eeree dated J*ne ő, }l}Ú.4 nor!i/iett bs: ü.ü. tltlled ()ttobcr 2s,
t0t
/l)ctr.rr r/*,1.L'.r/ir i,l l!j! Ó .!lli.1 ''1!}i4' nrÜJi/;!!
l}ltl' !')'{). }5. lr.}t} l l i

- Direttiva 2008/68/CE
(EEC Regu la t i on 2 üü 8/6 *lC

llli':....l,:itirlltt,airll

E

!-.tt;'t1t.|91111,

ADR20I7

+

Si dichiara

l)

mcrctiÍlcata cla 20l ólz3l]gltj}i

nutd i.fi, 14' } 0 l 6,e 3 $ pl L; E

,:ilíi'! J':'.

;.

!

IilD 2017

;tt,,1il1,'.

+

,..

i

APPROYATO il
{tht sxtt:kaging
'.,liil.rrllig.r
i l.

:]'i: .'_iij?

ADN 20t?

l

llrl

tipo di imballaggio

t1,pc Ís ÁPPROt'Et})
tr1r./ c.!/ {#+lrr-rlrt'{ii

Gli esemplari prodotli debbono esseÍe col1for]ni al tipo approvato e debbono pgrtare impressa
la segucnte lrlarcatura:

(Enc'h packaging nntsÍ he <onpÍittnl vitlt tpFrnl,Bt!
4,pe xnd su narked:: )

lHz/X 0o25rsl tt*
I/CpÁll* 0001 _t}/Al, ME]}ICÁL
Per l'irnballaggio é autorizzata l'apposizione della marsatuÍa di cui sopra.
(l'ht use

o{ tht: abnve

r].'uIitis<ttiult

illt

narking

i.r

auilnri:cd for the puckerying!

ltttlrtpkrgx' a'i:íi]1..f'tl. ts/ LlIl!l}l.i\; Íkili.!'tttthtt!!tryr,''t

tr - Anno di fabbricazione - L.tltime tiue eifre
(tÍ. Yeur tf mantfaclxtrl, -- Í.'asÍty,o cl'igits)

(lr

.1tlltt'v

dl

{ii:tl'it,rtlitttt

MEGOLDT.
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REPLJBBLICA ITALIÁNA

MIN1STERO
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í

t
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Descrizione delt'imbaltraggio
(Padtagiry deseripíion -

:

l}t:st',r.iptitirt tht !.lysl r!' t:tllhu!ltlpt, l

Codice:

Cade

Capacitá rnassima:

1H2

rlt
Sigla:
('t

0,45

Maxinwn etptteiÍy

ttr/,1l.:ítij lJl{l-\''lJíll{,,

líqrk

Tart

0,064 kg

ft;l'r.

Tipo:

T,pu
'fi'px:

Tara c*mplensiva
di ac$essori:

DISPO 0.5 LT

10,186 kg

Tara

ltlll

Íturt1uugt

lt

7"*re

0'0ó4 kg

*.uÁsllllr5;s

Itj:l'd <tt'e;' rjt'r'e'! l'í]i''í".r

?ipo
&bbricazione

:

(kxn:rtctian typr
/L:Ít ntt ltl'{ i rlt' k:ct bl
t

stampaggio ad iniezían*
t

Plastica - Polipropilene

M at er i a l aj' e os ! ru cÍ i an
i íl t i*:t't", 1x,tn i l re

minimo:

bas* 1,5* 0"1 mm

lvlinbnunlhicknegs
rrirrilrrr'l*.r

Chiusure:

ői,,'ir[air,rr-

paltti l:5 * s'l

s

KÜ

63-Emm
&ÜJ *eer

(con coperchio)
150,6 rnm
(con coperchio)

Nessuno, fiánsvrubils
manualmente

l*lses Jr: px.fJi crrs;'on

Dispositi vi partie*lari;
fl araie*l*r
rt-....
rf , ;

cün ap*Íturá

lvlaterie Truspcrtab:ili

Altezan

,5i *

coperchio in polipropilene

/iil'tlrt'lrrl'gs

e'ilng*y<nx
l}itll"',i t,.lilx €ÍJs''j3|l'.i|l

#*n$lJ*g e/er*crf

cope,nchio 1,5* 0"1 n*m

sup-

tsase

$isínmi di presa:

-Íttlri

inf. *

Baw

Dirnerrs joni esleÍns:

$nliile

t

1:iirrr,':rirr*

0,?5Ü

or<}$r x,et8/Í'
r1írr'r.y* i\s'r;t'.

Materiale;

Spessore

Massa lorda:

***Scir*,nls

;

MalerÍak adnitted to the catí*ge
Í /rrlitil'tls tnirr;rr"rdtsr, ril l,.Üntp ü r{ :

Stato fisico (liquidolsolid*)

:

Solido

?hysicat state (tiqrlkl / őolid)
{|t at plq,s i1y |: 1 l íqil&l : -tulÍilel

Cruppo

{.inxy':t tl't'n!vl!tu'c

r'Í, ll ou

--------- K#tt

J)rer'irl<i

1

({, II c lll):
Paeking graup (l,lí o llt)

Densi$:
J)*n:riry

ltll

1

&n&

Ill

Tefisifirc di vapore a 50o C
Yapcvr srength sr J0.
,r,l"rrir::t

,

i.r, i,i 1a,r..,.:. i.i

:

Ce/.srtrrs

.iljl{

,

---------

KPa

Copía del p:€sente c'ertiÍicato di approv,aziÖne deve es$Ers m€sso a dÍsposiaione dell,uti}jzzatore

lnitaÍnlnte al proc*so_verb*.le di prova che ns costifuisc* pa*e integrantc,
(Cop'afthkcerl!Ícüteof *ppr*vclmastheavailthle'ftx''l'dlfirÉl'rcgaláerü*tl#l, lest,.epoilthatisinÍegl,alpwlr{

cerliJicae.)

irt!i,4t rutt.' ,/tr Ju,i.t1'111 <'t'niji,.,t,

Bologna (Itaiy) il

j

.a Í..4rry,. iq'lry.''.'

Natt: La veÍsiÜne in lingua
Note:

..

I1rl.lr::

'

italiana * I'nnicg av;bt* valone lesale.

ll presente ceftilicato sostltuisce

queltra

rilasciato in datí l4.0l.2Ü13

The Ítallan vewion ís the anty tegaIly biidlng tra:Tr.
Tlze pwsent replacing tlle Qtre i*cucd Ún 0}'í4"2sl3; arpll'*s oll
Üí/}3/3CI23'
l,ti t'tl.,sírur llalieww e_r/ /rl 'rrrl/ir íIY|l: Írt!t:lil,'Íril'ir!k1ttt:'
Ce e:eltíirut rtnqiurenrütt de *,!ui érnfu lu í"t ts l .}'u t 3 ,l:tpilz: lr l
,tti:3
:
3,,0 Í
'

;

IIIEGOLPAS KFT.
97ü0 Szombathely
Körmendi u' 92'

1t

scede

il t3.0]'2023.

rar*

otAsz xtizrÁnsasÁc
xözrxxnorstj cyt ru rNlszTÉ nluu
xozÚn xÖzrnxnnÉsr robiiraií-'

INFRASTnUNrÚ ne- ns

liz a lanúsítvány az alábbi hivatkozási számra utal: CPABo 0001"D'
A DISPO 0,5LT csomagolás típus tanú.sítványa irántikérelmet 201B. február
01_én
nyújtotta be az KET$R ltalía SpA regÍsztrált Via ing. G''I'aliercio, l Roncadelle
di ormelle

[TV]-ltaly.

Az}0223/ÍPlB0 számú C.P'A. Bologna

( ltalyJ általkiállított 201B. március 23.iteszt
órtélcelés alapján eZ á csomagolás az alábbi rendeletek előírásainaIr felel meg:

_

-

Igazgatósági Rendelet kiál]ítva 2004. iúnius 10-én, módosítva 2011. október
25_én az D' D, által

öEC Szabiilyozás 20Üs/68/CE nródosítva 2a::6/23ü9/U5 által, elíogadva i*
ADR2017

+

RID 2017 +ÁDN 2017

Á csornagolás típus elfogadva és ióváhagyva'
Mindcn csonragolást az alábbi jelzésse1 kel} ellátni:

1H2/X S,25lS/ ft*
ttÍ}{l l -l}/ÁF MnT}ICÁL

tií_:PA B()

A jelzés használata a csornagolásern hivata]osan jóváhagyott.

*tt - gyártás
óve_uto}só kót szánrjegy

T2

Csonrago}ás leÍrása;
Kód:
Nelzés:

Típus:

Gyártás módja:
Szerkezet anyaga:
Zárő r6szl
Minimum vastagság:

Lezárás:

LH2
DISPÜ 0,5 LT
Extrudálás és froccsontós
rnűanyag
polipropilén
.Alj: 1,5*0,1 rnm
oldalfa] Yastagságl 1'5t0,]. mm
Fedél: ]",5!0,1 mm
Műanyag fedél
0,45 lt / 0,186 kg
0,G64 kg

Maxirnum kapacitás:
Onsúly:
Ü,064}<9
onsú}y összeszerelésse1:
0,250 kg i
Bruttó súiy:
63,8 mn:, 80,3 mrn, 150,6 mm
Külső átmérők;
Miianyag fogantyú
Kezelő elem:
Kűlönleges összetevők:
Eifogadott felhasználási terü1er:
Halmazállapot (íolyéko*y, szi}árdJ: szilárd
I&}I & IIl
Csomagolási csoporl;
--------- kg/lt
Sűrűség:
---------KFa
Pára erőssóg 50 'C fokon:
A jóváhagyási biuonyítvány máso1atának elérhetőnek kell lennie a felhasználó számára a

vizsgálati jegyzőkönyvve}

együtt, arni aZ igazolás szerves részátképezi'

Bologna [01aszországJ ?01B' ápri}is

6,

Megjegyzés: Ez a tanúsítvány 2023.01.13_ig érvényes'

A nragyar nye}Vű fordítások tartalrnukban és értelmükben teljes
egészébenmegegyeznek au idegen nyelvű eredeti iratok tartalmáva},

t3

Típusjóváha gyási igazo}ás

az

-

a] á

btri cs cm

a

golás

nr e

gfel el ő-ségí el í5írásrrkra:

Veszólyes áru kozúti fuvarozásáreil szóló IADR] európai nregá}laprrdás, illetve a
2008 / 68 /ECszámú curópai irányelv
Veszélyes áru vasúti fuvarozásáról szóió [RID] szabálytlzás, illetve a20D8/68/EC sr.ánrú
európai irányelv

0'

1.

A típusjÓváhagl'ó

igazolás

száma:

típusa:
leírása:

Csonragolóeszkttz

?.

Csr:magolás^

3.

Gyártó neve és címe:

12247 /1' [megrJljítva: 2017 novemberében]

].H2 Miianyag hordó, levehető tetővel
Műanyag hr:rdó mod' MU]'10Ü0, 2ZZ/24B x
264 mnr, 9 kg, szilárcl anyagok csomagcllása lI
IlI CsopÜrt;Szám, rnaximurn sűrűség 0,8 kg/dnr3

íSl Plasl

S.p"A'

46, Via Mondena

1-4215 Corregio [RH]

Italy

4' Gyártíl meghatalmazott 1<ópviselőjének neve és címe: ugyanaz
5' A fent megnevezett csomagolás típus, anri az alábbi r,ízsgálati jelentésben

szerepel:

Nc:.0102/ME/CMP/12-1
Kiá}lítva a CSI S.p.Á Attn, Europealr Directive Bivision [20, Viale Lombarbia, Bol}ate, italy}

által

6.

ezenne} engerlélyezve van kŐzúton é:'_ Vasútoll törtónő veszélyes áruk szál1ítására eleget
téve a fiiggelékben leírtaknak és aa abLran íog}alt előírásokr:ak.
A csomagoiás(tn a7 alábbí azonosító kidnak ke)l szerepelnie:

II2/Y$/Slyear sf pr$duction
Lí!2747/$NCH*I$IP11
I

Á sorclzatgyártá$sál készülő csomagolásoknak minden tekintetben meg kell egyeznie a
ernlített prototípussal, ami sikeresen ker:esztiilment az alábbi tlire ktívált

-

á1ta1

fent

előirt lesete láseken:

Veszélyes áru közúti fuvarozásárql szóló IADRJ európai megállapodás, illetve

a

2008 / 68 /EC számú curópai Írárryelv
Vcseélyes áru vasúti íurlarozásárÓl slóIó {RiD} szabályozás, illetve a 2aÜ8/68/EC számú
errrr}pai irányelv
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Az azonosíló jelne}< tartósnak és konnyen 1eolvas}ratilnak kell }etrnie, mére teÍben per1Íg e leget keli
tennÍe az ADR 2017-es verziójának a 6.1,3'1-es számú bekezriésébenelóírtaknak'

6.1.3.6-os számú lrekezclésében elijÍrtak szerint a hitelesített csomagolás
trezárásának nreg ke[l íelelnie a vizsgálati jelentésben leÍrt csomagolásnak. Amennyiben az
illeszléket alvá}lalkozó gyártja. közverlenü1 az a gyárró íelelős a megfelelőségért, aki a jelenlegÍ
jóváhagyási igazoláson íeltüntetésre keru}t. lde értendŐk az J-Aoll X e1őírásai is.

Az 2015-ös ÁDR

Bármilyen móclosítás

a

fent ernlített csomagoláson {beleérrve a lezárástJ vagy annak

haszniílatában {más csomagolási eljárásJ au[omatikus*n visszavonja a jelenlegi típusjóváhagyó
igaeolást, illetve Órvényte}ennek tekinti azt,

d'Homa}ogation s.a'r'l.' íenntartja a jogot a je}enlegi
típusjóváha gyó gazolás bármikori vÍsszavonására.

A 'Societe Nationale rle CcrtiíicalÍon et
i

feltételek:
Helyés dátr'rrnl
ÉrvéIryességdátutna:
Egyéb

nem a}kalmazlrató

Luxembourg,?a1'7'11.2L'
2022.11' 20.

A magyar ny€lvű fordításclk tartalmukban és értelmtikben teljes egészében
rnegegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.
FÜggelékek számal 2 rlb
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Függelék a L2247 /\_es számú típusjiváhagyi igazaláshoz
fingedélyezett áru közúton ós vasúton türténő szá}lításának etőírásai

Áru besorolásal

szilárd anyagok csrlmagalása lt_es és IIl_as csoporlszárn

Referencia:

6.1.2, 6.1.4" 6.1".5. 2, 6.1"5.3, 6"1.5.4, 6.1.5.5,

Er:gedélyezett áru;

szilárd anyagok csomagolása lI, IlI csoportszám, maximum
sűrűség 0,8 kg/dm3

Csomagolási csoport

Maximum brultó súly [kg)

6,

1-5.6

Maxirnum pára
átereszthetőség 50 oC - on
{kFaj

l1

9

n.a.

Ii t

9

n,a.

Luxembourg, 20L7 . 11, ZL
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