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PREAMBULUM
Vevő' tárgyban a közbeszetzésekrő|szőLő 201'5. évi C)O-III. törvény

(a továbbiakban: I(bt.) 81.$. alapján

nyílt közbes zerzési eljfuást folytatott le.

Yevő az eljáúst megindító felhívásban megjelólt hatáidőre beérkezett ajáriatokat

elbiltáIta' és a 4. rész

tekintetében az el1árás nyertesével köti meg a jelen szetződést.

Á jelen
aján|at'

szerződés elváIaszthatar]an részétképezik az el1átás közbeszeruési dokumantumai, és a nyeÍtes

ftüiön csatolás nélktil is!)

Felek kijelenti\ hogy jelen szetződésben fogIa\takat magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fena előzménvek ismeretében kötik meg a jelen szerződést.

t. Szerződés tárgva:
meghatátozott ,,Patológrar teagensek beszerzése 1 éves
tdőtartamta a Markusovszlry Egyetemi oktatókórház tészéte" (továbbiakban: termékek) beszerzése.
Az Eladó áltaI száilltandó termékeknek meg kell felelnie azoknak a szaknú jellemzőknek/paramétereknek,
meiyeket azELadő az ajánlatában megajániott.
1.2. Az Eladó vál1alja' hog,v a termékeket a ben1ú1tott ajánlatában ógzitett szakmai és minőségi

1.1'A Közbeszetzési Dokumentumokban

'

kör'etelmén'veknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szíL)iqa.

opció: Felhívásban foglaltak szerint. Yevő az adás-vételi szerződés le1áttát megelőző 30. napig
rendelkezik az opciőban foglalt mennyi5{g áwételétőI.
2. Szerződéses érték
által a szeuődés el]enértékekéntaEladőnak ftzetendő összeg nettő 692 560 Ft/év * 2J o/o
Át^'
bruttó 826 084 trt/év, mely Ver'ó központi telepheiyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.
".
^r^,
5.'1 száL1t*'a, tafiaImazza a termékek ellenértékét.A tételes árllstát a jelen szerződés 2. számu melléklete
2.2.

A \revő

tattaknazza.

Az Eladó

Az át magában foglalja

á1tal

a tetmék beszerzését, száIlttását.

megadott árak a szenődés hatálya aiatt kötöttnek

tekrntendők.

Pato\őgqu reagensek beszerzése

1

éves idótartamra a Markusol'Szkv EgYetemr oktatókórház részére

forgalomba
szetződéses ár tartaLmazza aZ 1. pontban meghatátozott termék árát a behozatalávaI'
hozataláv al kap cs olatban felmenilt ö s s z es költs éggel együtt'

Á

3. Fizetési feltételek:

kóvetően krállított számla
3.1'. Azellenszolgáltatás teljesítésea teljesítésigazolást követően, aszá|]ttásokat
töténik a Ptk' 6:130' $'
aIapján- a l{bt. 135. S (1) - a szárn'\akézbezvételétkövetóen ó0 napos átutalással
_(6) bekezdés e'
(1)' Q) bekezdésében 1efutak szerint. A]'kalmazandó a l(bt' 1 3 5' $' (5)

Vevő előleget nem biztosít.

Az

ajánlat és az eiszárnolás

pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk' ó:155' $

(1)

bekezdései szetint késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
bankia Yevő számláját a \<t|uetésre
3.3. A faetés abban az időpontb an számit teljesítettnek, amikot Vevő

keniló összeggel megterheli.
Á Vevő a F,,etést hatáÁdő

1ejártát

követően késedelemmel megízeteft vételáf után a hatáiyo's Polgári
teljes időtanamáta'

Tön én,,kónyvben megh ztározottkésedelmi kamatot köteles megírzetni a késedelem
összefriLggésben olyan
3.4. Az EIadó nem írzethet, illetve számolhat e1 a szerződés teijesítésével
feltételeknek nem megfeleIő
költségeket' amelyek a ó2. $ (1) bekezdés k) pont ka;:L6; alpontja szerinti
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
tátsaságtekintetében meriilnek fel, és ameiyek a Eladó adóköteles
a Vevő számáta
illerve, a szetződés teljesítésénekteijes- időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
ha1adéktalanul értesítj'
megismerhet ővé teszl és a 143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
$

csatoJ-ni, hogy az
adóilletőségű EIadó kötele s a szetződésbez arra vonatkozó meghataknazást
beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre
il1etősége szer.inti adőhatőságtőI a magyar adőhatőság közvetlenul
vonatkozó adatokat az országok köz ötti j ogs egé\' igénybevétele néllnil.

Á hilföldi

4.

A szerződés megszűnésénekfeltételei

4.1'' Szetződő Felek megá1iapodnak abban, hogy

a

je\en szerződést

a felek a másik fél súlyos

szerződésszegése esetén írásos értesítésse1,azonnal:,hatil1yal felmondhaqák.
Az Eladő úszérőIsú]vos szerződésszegésnek minősül:
- amennyiben a késedelmi, hibás teljesítésikötbér mértéke meghaladja a 20' napot'

*
-

kárt okoz,
amenn'l.iben magatartásávala Vevónek vagyoni' illetve nem vagvoni
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
a szeuődést, l,agy abból adódó bármely jogát, iiletve kötelezettségét harmadik személy

amenntiben
tészétea \/evó előzetes hozzájár'iása nélkül átt'vházza,
esik a leszállítással'
megrendelések te1jesítése során féIévenbelü1 hátotnszor késedelembe
^zesed

V er'ő ré s z éró1 súlvos s zetz ő déssz

- ha többszön
-

a

kötelezettségét

rninósül:

minimum 2-szer

m^g^tzrtás ának t őhatő

amenn\'iben

egés nek

f

-

elmaradásának

eI,

oka

eg.vértelműen a

Vevő

indokola1lan

esik
szám7a megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe
az erte történő fuásbeii felszólításban megjelölt batándőignem teljesíti,
,

és Frzetési

amenn1.iben a titoktartási kótelezettségét megsérti,

kötén kívüi esó eseménr'ek (l'rs
4.2. Szetződő Felek megá1Iapodnak abban, hogv bárme1É fé1 ellenőrzési
maror) mentesítj]<

az éilntett fe|et a

szetződésbő1 etedő kötelezettsége teijesítése alól, ha egy ilven esemény

oktatókórház tészéte
Patolőg1ureagensek beszezése 1 éves időtar tamÍ^ aNlatkusovszky Egyetemi
jogosult a szerződést egy-oldalúan'
3 egymást kör,'etó hónapon át tart. Ebben az esetben bármeiyik lél
értesítésselfelmondani'
azonna1jhatá]}yal,a másik féLhez ntézett, ajániott levélben elkűldöttírásos
A szerződés egyik féI áItaIkezdeményezettbármii1'en okból történó felmondása Írem mentesíti Szetződő
ellenértékének
Feleket az egymás áItaL kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek
kregyenlítésétől.

hog,v
ha Eladó nekr felróható okbó1 oly mértékűkésedelembe esik,
a Fuetendő kötbér a késedelem vagy ^ hibás teljesítés eléri a20 napot.
méttékűkötbérÍizetési
jelen szetződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi

4.3'Vevő jogosult a szerződéstől
11;adő

e1á1lru,

a

kötelezettségg e7 tartozlk Vevőnek:

nettó ellenértéke'mértékea
I(ésedelmi kotbér: a késedelmi kötbét a?zpja a késedelmesen szál]ttott tétel
o/o
a kőtbétalapta veútetten, de összesen legfeljebb a
késedelem minden naptái napja után napi 1
Azt követóen az ajánlatkérő
késedelmesen száIlított tétel maximum 20 nap késedelemig érvényesíti'
jogosult

a

szetződéstől elállni vagy azt felmondaru

a meghiúsulási kótbért

az adottrészteljesítésesetében' vaiamint éruénvesíüetl

az Ajánlatkérő'

Hibás teljesítés
a tényleges, híbamentes
Vevő a hibásan teljesített áru kicsetéléséttrya elő. hibás teljesítés idópont|ától
atás
teljesítésnapjáig a szerződés szerinti, áfa nélkü] számitott ellenszolgált

1"o/o-a f

naptán nap' NÍaximuma:

2a naptán nap késedelem..

teljes nettó szerződéses ellenérték30o/o'a, megfeleló mértékűkötbér
a késedelmi \Íaw a hibás telje9ítési
megfizetésére köteles. A megtr_iúsulási kötbér érvényesítése l<záqa
A már érvényesítettkésedelmi vagl' hibás teljesítési kötbért be kell
kötbét egyidejű érvényesítését.
különösen, ha a 4' rész tekintetében
számitanta meghiúsuiási kötbér összegébe. Meghiúsulásnak minósül
Meghiúsulási kötbér: Eladő

a

az autoÍ^^tabeá\]ltása a megajánlotttermékre nem

sikerr-j'l 15 alkaiommal tőrténő próba után sem'

okozott és a kötbét összegévei
kiírzetésenem énnti Yevő azon jogát, hogy a szeÍződésszegéssel
csak a termék kicserélését
nem fedezett kátának megtérítéSétköl'etelje' Hibás teljesítés esetén Ver'ó

A kötbér

fogadja el.
ha szükséges olyan határ'idővel, amely
tudjon - ha
lehetővé teszi, hogy a szetződéssel érrntett feladata ellátásátőIgondoskodni
y2gy közr'etlenril 25 7o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
4.5.

A Vevó

jogosu}t és egvben köteles

a

szeruődést felmondani

-

a) a

Eladóban közvetetten
jogképes szetvezet, ameiy tekintetében
valamely oiyan jogi szeméiy vagy személyes joga szer'int

feltétel;
fennáll a ó2.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatáÍozott
a/o-ot
rnegha1adó tulajdoni részesedést szetez va1ame1v
b) a EIadő közvetetten l,agv közr.et1enül 25
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáI] a
o1yan iogt szemé1y vagY szeméhles ioga szednt
feltétel'
ó2.s (i) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott
megszűnése e\őtt mát teliesített
a
szerződés
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a Eladó
j
szolgáItatás szerződésszeó pénzbeli ellenértékére ogosult'

5. Szállítási feltételek és határidők
2000 DDP pantás
Eladó a termékeket a Vevő közponu teiephel1'ére költségmentesen INCoTERMS
szednt szálJtga le Vevő részére.
5.1.

5.2.

A

folvamatos száL]ltás keretében kerü1 sor
felek megállapodnak abban. hogv a termékek Leszál]ttásáta

az a!ábbiak szerint:

részerc

Patológrar reagensek beszerzése 1 éves időtartar;rrta a Markusovszlry Egyetemi oktatókórház

- A

készle t átadásáro| átadás-áwétel jegyzőkónw

képezi. Az átadás-á*ételi jegyzőkönyv

készüI, mely a szetződés

2' számű meilék]etét
átadott termékek

első része tattaklazza ^z

megnevezését, mennyiségét, egységárát, éttékét.

- Á

lapok a?ap1án az EIadő 24_48 őán belü1 tartozik leszil]ttaru a termékeket, surgős
esetekben 6-1"2 őún belú1..
mig
Munkanapon 8:00 óm és 15:00 ő13kőzőttEIadő #szére beétkező NÍegtendelés ek aznapt,
a 15:00 és a 08:00 között beétkezó, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon

-

1eje1entő

Megtendeiések másnapi, a Megtendeiés-leadásként kezelendők'
Eladó e!őszáIfitásta kizát őIag a Vevő kás os hozzájáruIása es etén j ogosult.
úgv
Amennyiben a Eladó egyéb okok mjatt a megtendelt terrnékeket hatáidőre nem te1jesíti'
részétea
kóteles a Vevő áltai megjelöIt azonos funkciójú, azonos pztaméter(|tetméketa Vevó
ezze\ kapcsolatban felmeni1ő minden költséget Ver'ó
termék egységátán biztosítani, vagy

-

_

^z

tészére megtéríí.

EIadő e\őszállításra l<lzfuőlaga Vevő tás os hozzájfudása

5.3.

Vevő jogosuit

5.4.

a

es

szeruődést azonnah hatá1Jyal felmondani

etén j ogosult.
al>ban

az esetben, ha a EIadó az eseti

leszállítással'
megrendelések teljesítésesorán fél éven belü1 hátornszot késedelembe esik a
Eladó kapcs olattanőja, igyntézője,megrendelés adrrinjszttáaőjáétt felelős ig,vntézője:

5.5.

Név: Dr. Remén1,r Viktória

Cim: Iztnta l{ft. LL21' Budapes t, konko1y-Thege Miklós ut 29 - 33
+36 20561 6795
Te;/Fax/E-mai1lMobil: +36 1, 3922655; +3ó 1 700 1811 ; tn{o@,uinta.hu;

6.Csomagolás:
ó.1. Eladó

a

a le1árat idóponqát jőI láthatőan feltüntetve, a száL]ttás módjának
1e. Á dobozokon a megfelelő kezelésre és tarolásra vonat]<ozó címkék

leszál]ttandó terméket

megfe1elő csomagolásb

an

szál)tga

felttintetésre kenilnek.

6.2.Yevő aleszá11itatikért tennék mennyiségétugy tattozkmeghatározni,
közölt
7.

hogy-

azE\adő áItai előzetesen

mód'
egységcsomagolás szennti menn1nségnél kisebb mennr''iség leszál]ltásán nincs

A termékek áwétele, tárolása és felhasználása:

észlelhető
termékek áwétele Ver,ó kötelezettsége. Áz átvételekor Vevő \<zárőIag a csomago1áson
sénilések és doboztuán)'ok esetén jelent be a fuvatozőval szemben kárigényt'

7.1.

A

7.2.Afentieknekmegfelelóenatermékmenn;,iségiátvételérealeszá]Lításkotcsakdobozonkéntkerr.ilsot'

végzi el'
rníg a tételes mennviségi áwételt Vevő a leszállítást kör'ető 10 munkanapon beiül
haladéktalanul továbbít
7.3.A mennyiségr hrán|okról és sérLilésekről a Vevó 1egyzőkőnyvet vesz íe1, meiyet
jegyzőkön1w kézhezvételétő| számitott
EIadő részéte.A megállapított hiánvokat és séni1t terméket Eladó a
30 napon be1ül saját költségéte utánszállításs aI tartoztk pótolni.

A

megfele1ó
leszállított termékeket a Vevő saját kö1tségére és r''eszélvére a termék természetének

kórulmények köz ött nktát ozza.

A termék minőségi áwételére a
8. Szavatossá€.:

a jelen

8.1.E1adó

fe1használás fuggvén,vébenfolYamatosan kerü1 sor'

szerződés z?apján leszá)]ltásra kenilő termékek esetében szavatolla

a

leszá]]ltástől

2 hőnap o s f ejhaszná1ható s ágot'
valamelyike tekintetében
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti fe]használhatósági időtartam alatt a termék
számitott

1

minőségi paramétereket,
megállapítást n''eÍ' hogy a jelen szerződésben, illetve a F,Iadő a1án|atíban rőgzitett

EIadó a Vevő áItal
kör.etelménr'eket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem hasznáLhatő,
kicseréLrei. A kicsetélt áru
megküldött beieientés alapján köteles az árut saját költségére 30 napon belül
tekintetében aIe1áratiidőtartam a cseÍe idópongától újra kezdódik.

Patológral reagensek beszetzése 1 éves időtattaÍnÍa a Markusovszlry Egveteml oktatókótház teszéte

Az

egyes árukta vonatkozó speciális fe1hasznafásj Feltételeket - me]yek azont:an a jelen szerződésben
rögzítetteknél hátránvosabbak nem iehetnek \rer'ő szarnára, vagy amenn;'iben hátrán1'osabbak, a jelen
szerződésben foglalt feltételeket ke1l akaknazti - az árul<hoz me1lékelt szavatossági előírások
tanaknazhaqák.

illetékelc
EIadó az Ajánlaa Dokumentációban előírtak szerjnt saját költségéte butosítja Vevő részétea jelen

9. Imnort és egvéb enpedélvek. adók.

szerződés specifrkációj ában meghatátozott áruk fotgalombahozata]ához

Import

száI]ttás

szükséges hatóságr engedélveket'

esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaitak teljesítéséveikapcsolatban

Magvatorszáson kívüi felmerulő adókat és iIietékeket Eiadó viseli.

Hatál}'ba lépés:
Amennr'iben a szetződéskötésre kotábban kenil sot, mint a 320/2015.(X. 30) I{orm. rendelet 13. $ (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanusíwányktáL}ltásánaknapja, úg1 a jeien szetződés a320/2015.
(x 30.) I{orm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szer_inti zátő tanusíwány I<táIlttásának napját
követő napon lép hatáiyba, kir'éve a 320/201'5' (X 30.) I{otm. tendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak
fenná)Lását, amely esetén a je1en szetződés mindkét FéLáltat a\utásának napján lép hatálvba. Ámennyiben
aszerződéskötéste a 32O/2aI5.6.30.) I(orm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a)vagy b) pontja szennttzárő
tanilsiwány l<láL]ltásának napját követóen kerül sor, ugy a szetződés aLatrásának napjáo Lép hatáIyba, és 1'2
hónap, hatátozott időtartarnra mand érvényben.
10.

1L.

Egvéb feltételek:

11.1. Jelen szerződés és annak melléklete csak a szerződő felek kőzös

megegvezésér'el' írásos formában

l(bt. vonatkozó rendelkezései figyeiembevételéve).
1'1..2. ,,Tekintettel arta, hogy a beszerzés tátgya központosított - országos, regionális -. ilietve fenntartó
áItaI, vagv a fenntartő megbiz,ásáből indított közös közbeszetzési eljátásba is bevonásra kerr_lihet, ezért
Megtendelő a kör'etkező bontó feltételt köti ki:
Megrendeló szerződéses kötelezettséget\<tzátd,ag a Polgári Törvéntkön.,wról szóió 2013. évi V. törvény
ó:11ó. $ (2) bekezdése szennti, arra r'onatkozó bontó feltételle1 válla1, hogy amennyiben a beszetzés
tátgyáta vonaÍkozőan a központosított közbeszerzési rendszerben, összer'ont közbeszetzési eljárásban,
Yagy a fenntartó iltal, vagy a fenntartó megbízásáből indított kózős közbeszetzési e1járás ketetében,
módosíthatók

(a

ketetmegállapodás vagv szetződés kenil megkötéste' a központosított, kőzös vagy összevont közbeszerzés
tendszerében kell a beszetzést megr'alósítania. Felek rögzítik, hogv ebből Megendelőnek semmilyen
hátrán,vos következménye nem szátrnazhat'"

11.3. Minden, a jelen szetződés keretében a felek áItd' egymásnak küldött értesítésnekírott formában
(aján\ott ler'élben, telefaxon) ke1l történrue. Ezen értesítésekbatálya a cimzett általi vételkot' illetve a neki

történó kézbesítéskorál] be'
Jelen szeuődés 4 azonos érr,-éntni magv^Í nvelvű példányban készült. mel,vból a felek 2'2 péIdáryrt kapnak.
Jelen szetződés 1. sz.,2.sz. melléklete a szerződés alapját képező közbeszerzési eijátásban \revő áltai
kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, r'alamint a Eladó által ben1újtott ajánlat a szetződés eIválaszthatar]an
részétképezik.

A

szerződő feiek mentesűlnek a jelen szetződésbői fakadó kötelezettségeik nem r''agy részleges
teljesítéséveikapcso1atos íelelósség aIőI, ha a nem teIjesítés ellenállhatatlan erők következménye.
El]enál1hatatlan erőn o|yan, az illetékes l(ereskedelmi I{amata áItal tgazolt körulnrényeket kell érteni,
me\'6[ a jelen szeuődés alákását követően feimeniLlő, elóteláthatatlan és a felek álta] elhánthatatJan
11,.4.

eseménr'ek kör.etkeztében állnak be' Ilvennek tekintendők főképp, de nem kizárőIag a háboru, föidrengés,

tűzyész, robbanás, áItaLános anyag- és űzemanr,aghiány.

Az

ellená]lhataú'an erő áIt'aI ér-intett fé] köteles a másik felet a r'is rnaior helvzet bekör'etkeztéről i]]erve

megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

Patológiai reagensek beszerzése 1 éves idótartarrrta

t2. Bítő s ág' alkalmaz andő

io

a

Markusovszlcy Egyetemi oktatókórház részéte

g:

A

szerződő feiek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgvaiásos úton
rendezni. Ámenn,r,iben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikótik a perértéktól fuggően a
Szombathel1n Törvényszék, illetve a SzombathelyiJfuásbíróságI<zátő|agos

Á jelen szerződésben nem
így külonösen

Szomba

a

illetékességét.

vagy nem kimerítően szabáIyozott kérdések tekintetében a tnagye.t anyag jog,

Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az tányadők.
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