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mint Eladó között alulírott helyen és napon az alábbl' feltételekkel'

PREAMBULUM
Vevő, tátgyban a közbeszerzésekről szőIő 201'5. évi CXLIII. törvény

(a továbbiakban: I{bt.) 81.$. alapján

nyílt közbeszerzési el1árást folytatott le.

Yevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt hatáddőte beérkezett aján|atokat elbtáIta, és az 5. rész
tekintetében az eljárás nyertesével köti meg a jelen szetződést.

A

1elen szetződés elvá|aszt}tatatlan részétképezik az eljátás kőzbeszetzési dokumanrumai, és a nyeftes
ajánIat. (külön csatolás nélkül is!)

Felek kijelenuk, hogy jelen szetződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá
kijelenuk, hogy a fentr előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.
1'.

Szenődés tárprra:

1.1.

A

I(özb eszerzési Dokumentumokban meghatáerozott ,,Patológiai reagensek beszerzése 1 éves
jdőtartamra a Markusovszky E'gyetemt oktatókórház tészére"(továbbiakban: termékek) beszetzése.

Az Eladő

áLtal száI]ttandó termékeknek meg keil felelnie azoknak a szakmaj jellemzóknek/paramétereknek,

melyeket az EIadő az a1ánlatában megajániott.

I.2.

Az Eladó

vállalja, hogy

a

termékeket a ben1újtott a1ánlatában rögzített szaknai és minőségi

követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításb an

száLltt1a.

opció: Felhívásban foglaltak szerint. Yevő az adás-vételi szetződés lejáttát megeIőző 30'

napig,

rendelkezik az opc:tőban foglalt mennyiség áwételérőL.
2. Szerződéses érték:

2.2.

AYevő

á1ta7

a szerződés elienértékekénta Eladónak Fvetendő összeg nettó 3 018 000 Ft/év + 27

o/o

Áf^,
bruttó 3 832 860 Ft/év, meiy Vevó központr telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.
^r^,
u. 5.) száliítva,tatta\mazza a termékek eilenértékét.A tételes árlltstát a jelen szetződés 2. számu mellék'lete

tattaknazza.

Az át rnagában

fogIalja a termék beszerzését, szá]]ltását.

Az Eladő által megadott árak

f

a szerződés hatáIya alatt kötöttnek

tekintendők.
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teszere

A

szetződéses ár tattalmazz^ az 1. pontban meghatározott termék árát a behclzatalával, forga1omba
hoz ata\áv a1 kap c s olatb an felmerült ö s s z es költs éggel egyu t t.

3. Fizetési feltételek:
3.1.

Az ellenszolgáltatás

tel'jesítése a teljesítésigazolást követően,

a szállításokat követően krállított számla

- a l{bt'

135. s (1) -aszámlakézhezvételét követóen ó0 napos átuta]ássaltörténik a Ptk. 6:130.
(1)-(2) bekezdésében leíttak szerint. Alkalmazandó a l{bt.135.s (5) (ó) bekezdése.
a\apján

$.

Vevó előleget nem biztosít.

Az

ajánlat és az elszámolás pénzneme magyat forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. $ (1)
bekezdéser szerint késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
3'3.

A

ltzetés abban az idópontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja

Yevő

száml'á1át

allfizetésre

kerüló összeggei megterheli.

A Vevó a

Ftzetési hatáúdő Iejártát követően késedelemmel megfizetett vételát után a hatályos Polgári

Törvényköny'vben

3.4.

Az Eladó

meghatátozott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem tel;es időtatamáta.
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés tel1esítésévelösszefuggésben olyan

költségeket, amelyek a ó2. $ (1) bekezdés k; pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte1eknek nem megfele1ó
tátsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénektel1es időtattama a1att tulajdonosi szetkezetét a veYő számáta
megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szednti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul &tesíti.

A külföldi

adóiiletőségű Eladó köteles a szetződéshez atta vonatkozó meghatalmazást csatolni,hogy az
illetósége szerinti adóhatóságtőlr a magyat adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyeÍtes ajánlattevőte

vonatkozó adatokat az otszágok közötti
4. A' szetződés

jogsegély igénybevétele né1kü1.

megszűnésénekfeltételei

4.1. Szeruődő Felek megállapodnak abban, hogy

a

jelen szetződést

a felek a másik fél súlyos

szetződésszesése esetén ításos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.

Az EIadő részétőI sú1yos sz erződéssz egésnek mrnősül:

-

amennyiben a késedelmi' hibás teljesítésikötbér méttéke meglraladja a20. napot.
amennyiben magatattásával

a

Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kátt okoz,

amennyiben a titoktanási kötelezettségét megsérti,
amennyi|>en a szetződést, vagy abbó1 adódó bármely jogát' illetve kötelezettségét harmadik személy

tészétea Vevó elózetes hozzájáru|ása nélkül áttuházza,
^z

eseti megrendelések teljesítésesotán fél éven belül háromszor késedelembe esik a leszállítással.

Y ev ő ftsz étől súlyos szetződés sz eqés nek min ősül:

- ha többszöri
-

minimum

2-szer

elmaradásának

oka egyéttelműen a Vevő

indokolatian

magatartás ának róh ató fel,

amennyiben

a

számla megfizetésénél90 nápot meghaladó flzetési késedelembe esik és fizetési

kötelezettségét az

ete történő ításbeii felszólításban megjelölt hatátidőig nem

tel)esíti,

amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,

4.2. Szerződő Fe1ek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenórzési kötén kívü1 eső események (vis
maiot) mentesítik az énntett feIet a szerződésből eredő kötelezettsége teljesítéseaIó1, ha egy ilyen esemény
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3 egymást követó hónapon át tart. Ebben az esetben bármelyik féi jogosult a szenődést egyoldalúan,
azonnall'hatáIyal, a másik féIhez tntézett, ajánlott levélben elküldött írásos értesítésselfelmondani.
A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármrlyen okból történő felmondása nem mentesíti Szetződő
Feleket
egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétól és ezek ellenértékének

^z

k_tegyenlítésétől.

4.3.Vevő jogosult a szerződéstől elállni, ha Eladó nekr felróható okból oly mértékűkésedelembe esik, hogy
a fizetendő kötbér: a késedelem v^gy a hrbás teljesítéseléri a20 napot'

Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tattása esetén az a|ábbi métékűkötbérfizetési
kötelezetts éggel tartozik Vevőnek:

I(ésedelmr kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke,mértékea
késedelem minden n^ptáÍi napja után napi 1 % a kötbéra\apra vet|tetten, de összesen legfeijebb a
késedelmesen szállított tétel maximum 20 nap késedelemlg érvényesíti.Azt követően az ajánlatkétő
jogosult a szetződéstól elál]ni v^gy
felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint érvényesítheti
^zt
a meghiúsulásr kötbért az Ajánlatkérő.

Hibás teljesítés

Vevő a hibásan teljesített átu kicserélésétírja eló. hibás teljesítésidópontjától a tényleges, hibamentes
teljesítésnapjiig a szenődés szerinti, áfa nélkül szárnitott ellenszolgáltatás |o/o-af naptán nap. Maximuma:
20 naptáÁ nap késedelem..

a teljes nettó szerződéses elienérték30o/o-a, megfeleló mértékű kötbér
meghrúsulási kötbér érvényesítése
l<zárja a késedelmi v^gy a hibás teljesítési
kötbér egyidejű érvényesítését.
Á már érvényesítettkésedelrni vagy hibás teljesítési kötbét be kell
számitani a meghiúsulási kötbér összegébe. Meghiúsulásnak minósül különösen' ha az 5. tész tekintetében
Meghlúsulási kötbér: E'ladó
megítzetéséreköteles.

Á

az altomata beállítása a megajánlott termékre nem siketül 15 alkalommal történő próba után sem.

A kötbét kifizetése nem érintiYevő azon

jogát, hogy a szetződéSszegéssel okozott és a kötbér összegével

nem fedezett kárának megtéÍítését
követelje. Hibás te1jesítésesetén Vevő csak a tetmék kicserélését
fogadja el.
4.5. A Vevó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szeÍződéSsel érintett feladata e\látásárőI gondoskodni tudjon - ha

a) a Eladóban

b)

közvetetten vagy közvetlenül 25 7o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan 1ogi személy vagy személyes joga szednt jogképes szetvezet, amely tekintetében
fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel;
a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 7o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez valamely
olyan jogr személy vagy személyes joga szerint jogképes SzeÍvezetben, amely tekintetében fenná)]' a

ó2'$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerzódésszerű pénzbeJr ellenértékére-jogosult.

Az

5. Szállítási feltételek és határidők
5.1' Eladó a termékeket a Vevó közponu telephelyére költségmentesen

INCoTERMS

2000

DDP

padtás

szerint száIttja le Vevó részére.
5.2.

A

felek megállapodnak abban' hogy a termékek leszál]ttására folyamatos szá)]ttás keretében kerül sor

az alábbiak szerint:
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készül, mely a szerződés 2. számti mellékletét

készlet átadásfuőI átadás_átvételi jegyzóköny'v

képezi. Az átadás_áwételi jegyzókönyw elsó része tafiaknazza

az átadott

tetmékek

megnevezését, mennyiségét' egységátát, értékét.

- A

iejelentő lapok alapján az EIadő 24-48 őtán belül tattozik leszálLítani a termékeket, sürgós
őún belul.

esetekben 6-1'2

-

Munkanapon 8:00 óra és 15:00 óra között E\adő úszérebeérkező Megrendelésekaznapi,rnig
a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
Megtendelések másnapi' a Megrendelés_leadásként kezelendók.

-

Vevó ttásos hozzá1áruIása esetén jogosult'
a E'ladó egyéb okok miatt a megrendelt tetmékeket hatátjdőte nem teljesíu, úgy
köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos pataméteríitetméket a Vevő tészére a
ezzel kapcso1atban felmetüló mrnden költséget Vevő
tetmék egységárán biztosítani, Yagy
Eladó előszá1]ttáua|<tzárőIag

_ Amennyiben

a

^z

tészéte megtéfít1.

5.3. EIadő előszállításta \<tzátőIag a Vevó itásos hozzáiárulása esetén jogosult.
5.4. Vevó jogosuIt a szerződést azonnaü hatil)yal feimondani abban az esetben,
5.5.

ha a Eladó az eseti

megrendelések teljesítésesorán fél éven be]ül háromszot késedelembe esik a leszállítással.

Eladó kapcsolattartő)a,igytntézőie, megrendelés adminiszttáciőjáétt felelós igyintéző)e:
Név: IllésnéTarJudrt
Ctrn: 231'4 Halásztelek, Árpád u. 1.
TeI/Fax/E-maillMobil: 06-24-527 -100;06-24-527 -1.21; taludtt@molar.hu; 06-30-636-0299

6.Csomagolás:
ó.1. Eladó a Ieszál]ttandó terméket a 1'ejfuat időpontját ;ói láthatóan feltuntetve' a szá]]ltás módjának
megfeleló csomagolásban szál)tt1a Ie. A dobozokon a megfeielő kezelésre és tátolásra vonatkozó címkék
feltrintetésre kedlnek.
6.2.

Yevő a leszál]ttani kért termék mennyiségét úgy tattozik meghatározni, hogy az EIadő által elózetesen

közölt

egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség Ieszá]]ttására nincs mód.

A termékek átvétele. tárolása és felhasználása:
1.1. A termékek átvétele Vevő köteiezettsége. Az átvételekot Vevő klzárőlag a csomagoláson észleihető
7.

sénilésekés dobozhrányok esetén jelent be a fuvatozőval szemben kátigényt.
7.2.A fentreknek megfele1óen a termék mennyiségi átvételére a leszáIlításkot csak dobozonként ketül sor,
míg a tételes mennyrségi átvételt Vevő a leszál1ítást követó 10 munkanapon belül végzi el.
7.3.A mennyiségr hiányokról és sérüiésekről a Vevő 1egyzőköny:,et vesz fe1, melyet haladéktalanul továbbít
EIadő tészére.A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó a jegyzőköny'v kézhezvételétőlszámított
30 napon belüI saját költségéte utánszálLításs aI tartozlk pótolnr.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének megfele1ó

körülmények között nktározza.
A termék minőségi átvételéte a felhasznáIás fuggvényében folyamatosan ketül sor.
8. Szavatossáp:

a jelen szetződés alap1án

B.1.Eladó
sz árníto tt

I

2 hőnap

o

s f elhasznáIható

s

leszá]Jltásra

kedlő

termékek esetében szavatol)a

a

leszállítástól

ágo t.

8.2.Amennyiben a fentiek szednti felhasználhatósági időtattam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyeÍ, hogy a jelen szetződésben, illetve a E\adő ajánlatában rögzitett minóségi patamétereket,

-követelményeket nem

te1jesíti, és funkciójának megfelelóen nem hasznáIhatő, Eiadó a Vevő által
megküldött bejelentés alapján köteies az árut saját költségéte 30 napon belül krcserélni. A kicsetéIt áru
tekintetében aIejfuaú idótartam a csefe időpontjától újra kezdódik.
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Áz

egyes árukta vonatkozó speciáIis felhasználási feltételeket - melyek
a
szerződésben
^zonbar' 1elen
rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Yevő szárnára, vagy amennyiben hátrányosabbak, a jelen
szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmaznj árukhoz mellékelt szavatossági előírások

^z

tartaknazhatják.
9. Imoort és eovéb enoedélvek. adók. illetékek:

EIadő az Ajánlati Dokumentácróban elóírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő tészétea jelen
meghatátozott áruk forgalornbahozata|ához szükséges hatósági engedélyeket.
abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
^z
Magyarorszáson kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli'
szerződés specifrkációjában

Import szál]ttás esetén a jelen szerzódéssel vagy

10.

Hatálvba léoés:

Amennyiben a szerzódéskötésre korábban kerül sot, mint a32O/201.5. (x.30.) I{orm. rendelet'13. $ (1)
bekezdés a) vagy b) pont;a szerinti zárő tanusiwány l<táIltásának napja, úgy a jelen szerződés a 320/2015.
(x. 30) I{orm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsiwány ktáIltásának napját
követő napon lép hatályba, kivéve a 320/201'5. (x. 30.) I{otm. rendelet 13. S (3) bekezdésébenfoglaltak
fennáIását, amely esetén a jelen szetződés mindkét FéL áltaLi alákásának napián |ép hatáLyba. Amennyiben
a szerződéskötésre a 320/2015. (x.30.) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinúzátő
tanúsíwány kiáilításának napját követően kerül sot, ugy a szetződés alákásának nap1án Iép hatályba' és 12
hónap' határozottidőtartamra

marad

érvényben.

'

11.

Egvéb feltételek:

11.1. Jelen szerzódés és annak melléklete csak a szerződő felek közös

megegyezésével, írásos formában

módosíthatók (a I{bt. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével).
11.2. ,,Tekintettel afÍa, hogy a beszerzés tárgyaközpontosított - otszágos, regionális _, illetve fenntattó
áItaI, vagy a fenntattó megbízásábóI indított közös közbeszetzési eljárásba is bevonásra kerüIhet, ezétt
Megrendelő a következő bontó feltételt kötj ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget\<tzárőIag

a Polgáti Törvénykönywról szóló 2013. évi V. törvény
vonatkoző
ó:11ó. $ (2) bekezdése szerinti, aÍra
bontő feltétellei vállal' hogy amennyiben a beszerzés
tárgyáta vonatkozóan a központosított közbeszetzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,
Yagy a fenntartó áItaI, vagy a fenntartó megbizásáből indított közös közbeszerzési e|1árás keretében,
ketetmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre' a központosított' közös vagy összevont közbeszerzés
tendszerében kell a beszetzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megtendelőnek semmilyen
háttányos következménye nem szátrnazhat."
11.3. Minden, a jelen szerződés ketetében a felek áItal egymásnak küldött étesítésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Bzen értesítésekhatáLya a cknzett általi vételkor, illetve a neki

történő kézbesítéskoráll be.
Jelen szetződés 4 azonos éruényimagylrt nyelvű példányban készült, melyből a felek 2_2 péIdányt kapnak.
Je\en szeruődés 1. sz., 2.sz. melléklete a szerződés alapját képező közbeszetzési eljárásban Vevő által
kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint a E'ladó áital beny.ujtott aján|at a szeÍződés elváLaszthatat]an
részétképezik.

II.+. A szetződő felek mentesülnek a jelen szetződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy tészleges
teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítésellenálihatatlan erók következménye'
Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes I(eteskedelmi l{arnara áItaI tgazolt körülményeket kell érteni,
melyek a jelen szetződés alálrását követően felmerülő, eiőreláthatatlan és a felek által elháríthatadan
események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők fóképp, de nem l<tzárőlag a háboru, földrengés,

úlzvész,robbanás, általános anyag_ és üzemanyaghiány.

Az

ellenállhatatfan erő áItal éÍintett fé1 köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéról illetve
megszűntéről 15 napon belúl éttesíteni.

Patoióglai reagensek beszetzése 1 éves időtartamta a Markusovszky Egyetemi oktatókórház

12.

részére

Bíúsáo-a|ka|rnazandó ioo:

A

szetződő felek megállapodnak abban' hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos úton
rendezni. Amennyiben ennek sotán egyezség nem jön létte, úgy kikötik a petértéktől függően a
Szombathelyi Törvényszék' illetve a Szombathelyi Járásbírós ág\<lzárőIagos illetékességét'

A

jelen szetződésben nem vagy nem kimedtóen szabáIyozott kétdésektekintetében a magy^r anyagi jog,
a Ptk. szezódésekre vonatkoző tendelkezései az trányadők.
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