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Adás-vételi szerződés

Mely léttejött egyfelól a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
székhely: 9700 Szombathely, Matkusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos főtgazgatő

adószám: 158138ó0_2-18
bankszámla szám: Magyar Á[amkincs
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4-OO3331 66_00000000

mint Vevő
másrésztól a Molar Chemicals Kft

Címe: 2314 HaIásztelek, Árpád u' 1.
Képviseli: N^gy Balázs ügyvezető igazgatő
Cégie gyzékszám: 13 -09 - 1 67 29 3
Adószám: 108861 13'2_13
Számlaszám: HU94 10300002-20 229845-00003285
mrnt Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő, tátgyban a közbeszerzésektőIszőIő2015.
nyílt közbeszerzési el)árást folytatott

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: I(bt.) 81.$. alapján

le.

Yevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidóre beérkezett aján|atokat

eIbtrá\ta, és a 6. tész

tekintetében az el1fuás nyertesével köu meg a jelen szetződést.

A

jelen szetződés eiválaszthatatlan részétképezik az eljárás kőzbeszetzési dokumantumai, és a nyertes

ajánlat. (küiön csatolás nélkül is!)

Felek krjelenuk, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezónek

tekintik, továbbá

krjelenuk, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szenődést.
1.

Szerződés tárgva:

1.1.

A

l{özbeszerzési Dokumentumokban meghatátozott ,,Patológiai reagensek beszetzése

1

éves

időtartamra a Markusovszky Egyeteml oktatókórház részéte"(továbbiakban: termékek) beszerzése.
AzEIadő áItaI szál]ttandó tetmékeknek meg kell felelnie azoknak a szaknaijellemzőknekf paraméteteknek,
melyeket azEIadő az ajánlatában megajánlott.

1.2.

Az

E'ladó vállalja, hogy a termékeket a ben1újtott ajánlatában tőgzitett szakmai és minőségt

követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeáIlításb an száIttja.

opció: Felhívásban foglaltak szerint. Yevő az adás-vételi szerződés \ejártát megeIőző 30.

napig,

rendelkezik az opciőban foglalt mennyiség áwételérőI.

2' Szerződéses érték:

A Vevő

áltai a szetződés ellenértékekénta Eladónak írzetendó összeg nettó 816 000 trt/év * 27 o/o
Áf^,
bruttó 1 036 320 trt/év, mely Vevó közponu teiephelyére (9700 Szombathely, Matkusovszky L.
^.^z
u. 5.) szállítva,tattaknazza a termékek elienértékét.A tételes árll,stát a jelen szenődés 2. számű melléklete
2.2.

tartaknazza.

Az át magában

fogIalja a termék beszerzését, szá]]ttását.

Az Eladó által megadott árak

a szetződés hatáIya alatt kötöttnek

tekintendők.
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szerződéses ár tartaLmazza az 1. pontban meghatátc;zc>tt tetmék árát a behozatalávaI, forgalomba

hozataláv aI kapcs olatban felmerü1t
3.

a

ös

s

z

es kö1ts éggel egy'u tt.

Fizetési feltételek:

Az ellenszolgáltatás

a száIli'tásc>kat követóen kiállított számIa
a
követóen
napos
számlakézhezvételét
60
átutalássa1 történik a Ptk. ó:130. $.
(I)_(2)bekezdésébenleírtak szerint. Alka1mazandó a I{bt.135.$ (5) (ó) bekezdése.

3.1.

teljesítésea te1jesítésigazolást követően'

a I{bt. 135. $ (1)

alapján

Vevő elóleget nem biztosít.
Az aján\at és az elszámolás pénzneme magyaÍ Fodnt (FIUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. ó:155. $

(1)

bekezdései szetint késede1mi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.

A

3.3.

Ftzetés abban az

idópontban számít te1jesítettnek, amikor Vevő bankja Yevő számláját a kifizetéste

kerüló összeggel megterheLi.
ftzetési határtdő lejáttát követóen késedelemmei megfizetett VételáÍután a hatályos Polgári
Törcényköny'vben meghatátozott késedeimi kamatot köteles megEzetni a késedelem teljes időtartamára.

A Vevő a

Az Eladó nem

fizetheq illewe számolhat eJ a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, amelyek a ó2. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja Szetinti feltételeknek nem megfelelő
tátsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Eladó adóköte1es jövedelmének csöRentésére a1kalmasak;
illetve, a szetződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szetkezetét a yevő számáta
megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szednti ügyletekról a Vevót haladéktalanul értesíti.
3.4.

A külföldi

adóilletőségű Eladó köteles a szeftődéshez arta Vonatkozó neghatalmazást csatolni, hogy az
rlletősége szerinti adóhatóságtől a magyat adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyettes ajánlattevőte

vonatkozó adatokat az otszágok közöttr 1ogsegély igénybevétele nélkül.
4,

A szerződés megszűnésénekfeltételei

4.L. Szetződő Felek megállapodnak abban, hogy

a

1eIen szetződést
szetződésszeqése esetén ításos értesítéssel,azonnaLi hatáJlyal felmondhatják.

a felek a másik féi súlyos

Az E'ladó ÉszétőIsúlyos szetződésszegésnek minósül:

-

amennyiben a késedelrni, hibás teljesítésikötbér mértéke meghaladja a 20' napot'
amennyiben magatartásáva| a Vevónek vagyoni, illetve nem vagvoni kárt okoz'
amennyiben a titoktartáSi kötelezettségét mcgsérti,
amennyiben a szetződést, vagy abból adódó bánnely jogát, rlletve kötelezettségét harmadik személy
tészérea Vevő elózetes hozzá1árulása nélkül átruházza,
az eseti megtendelések teljesítésesotán fé1 éven be1ü1 hátomszor késedelembe esik a leszálLítással'

Y ev ő tészétől súlyos szerződésszegésnek mrnósül:

- ha többszört
-

minimum 2_szet

-

elmatadásának

oka egyértelműen a Vevó

indokolatlan

magatattásának

róható

amennyiben

számla megfizetésénél90 napot meghaladó lrzetési késedelembe esik és fizetési

a

fe1,

kötelezettségét az ette történő ításbe]r felszólításban megjelölt hatátidőig nem teljesíti,

amennyiben a tjtoktartási kötelezettségét megsétti,

4.2. Szetződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső események (vis

maiot) mentesítik

^z

édntett felet a szetződésból eredő kötelezettsége te1jesítésealól, ha egy ilyen esemény
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3 egymást követó hónapon át tatt. Ebben az esetben bármelyik fél jogosult a szetződést egyoldalúan,
azonna]l'hatá)lyaI,

a másik féIhez tntézetq ajánlott levélben elküldött

írásos értesítésselfelmondani.

A szerződés egyik fél áital kezdeményezett bármtlyen okbóI történó felmondása nem mentesítj Szetződő
Feleket az egymás áIta| kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőiés ezek ellenértékének
kregyenlítésétól.

4.3.Vevó jogosult a szerződéstó] eláI]ni, ha Eladó nekr felróható okból oly mértékűkésedelembe esik, hogy
a f:zetendő kötbér: a késedelem \r^gy a hibás teljesítéseléri a20 napot'
Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alátlbi mértékűkötbérfizetési
kötelezettséggel tartozik Vevőnek:

I{ésedelrni kötbér: a késedelml kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke,mértékea
késedeiem minden naptáfi napja után napi 1 oÁ a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfel1ebb a

késedelmesen szállított tétel maximum 20 nap késede1emig érvényesíu.Azt követően az a1ánlatkétő
jogosult a szerződéstől elállni vagy
felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint érvé'nyesítheu
^zt
meghiúsulási
a
kötbért az A1ánlatkérő.

Hibás teljesítés

Vevó a hibásan teljesített áru kicserélésétlrja eló. hibás teljesítésidőpontjától a tényleges, hibamentes
teljesítésnap1áig a szetződés szerinti, áfa nélkül számitott ellenszolgáltatás 1'o/o-af naptái nap. Maximuma:
20 naptári nap késedelem..

Meghiúsulási kötbér: Eladó

a

teljes nettó szerződéses el1enérték30o/r-a, megfelelő mértékű kötbér
l<tzátja a késedelmi Y^gy a hibás teijesítési
megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése
kötbér egydejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás tel1esítési kötbért be kell
számitani a meghiúsulási kötbér összegébe. Meghiúsulásnak minősül különösen, ha a 6. rész tekintetében
az avtom^ta beáilítása a megajánlott termékre nem sikerül 15 alkalommal történő ptóba után sem.

A kötbér kifizetése nem érinti Yevő azon

jogát, hogy a szerzódésszegéssel okozott és a kötbér összegével

követel1e. Flrbás tel;esítésesetén Vevó csak a termék kicserélését
nem fedezett kárának megtéÍítését
fogadja el.
4.5. Á Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan hatátidóvel, amely
lehetővé teszi, hogy a szetzódéssel érintett feladata e1]átásárőI gondoskodni tudjon - ha
a) a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 7o_ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet, ameiy tekintetében

b)

fennáIl a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel;

a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 7o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely
olyan jogi szeméiy vagy személyes joga szerint jogképes Szefvezetben, amely tekintetében fennáll a
62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a EIadó a szerződés megszűnése előtt mát teljesített

Az

szolgáItatás szetződésszerű pénzbelr ellenértékérejogosu1t'
5. Szállítási feltételek és határidők

Eladó a tetmékeket a Vevő központr telephe1yére költségmentesen INCoTERMS 2000 DDP paritás
szerint szállltja le Vevő tészére.
5.1.

5.2.

az

r

A

felek megállapodnak abban' hogy a termékek leszáIttására folyamatos szál]ttás keretében kerül sor

alábL':'iak

szerint:
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készlet átadásárőI átadás-átvételi jegyzőköny'v

készül, mely a szerződés 2. számű mellékletét

képezi. Az átadás-átvételi jegyzőköny'v első tésze tattaknazza
m egn evez

- A
-

és é

az

átadott termékek

t, mennyis ég ét, egy s égátát, étékét.

lejelentő lapok aIapján az EIadő 24-48

őán belül tartozik

leszálLítani a termékeket, sürgős

esetekben 6-12 őtán beliI.

Munkanapon 8:00 óm és 15:00 őtaközőttBladő részétebeétkező Megrendelésekaznapi,mig
a 15:00 és a 08:00 között beétkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
Megtendelések másnapi, a Megtende1és_leadásként kezelendők.

Eladó előszáL]ttásral<lzárőIag

a

Vevő ításoshozzá1áru\ása eseténjogosult.

Amennyiben a Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíu, úgy
köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos pataméterű tetméket a Vevő tészétea
termék egységátán biztosítani, vagy zz ezzel kapcsolatban feLmetülő mtnden költséget Vevó
részéremegtérítr.

5.3. Eladő előszálLításta \<tzátőIag a Vevó tásos hozzájárulása esetén jogosult.
5.4. Vevő jogosult a szetződést azonna]:. hatállyal feLmondani abban az esetben,
5'5.

ha a EIadő az eseti

megtende1ések teljesítésesorán fél éven belül hátomszor késedelembe esik a leszállítással'

Eladó kapcs olattartőja, ügyintézője, megrendeiés adminiszttáciőjáért felelós igyintézője:
Név: IllésnéTarJudit
Ctrn: 2314 Halásztelek, Áqpád

u. 1.

TeI/Fax/E-maillMobil: 06-24-527 -100;06-24-527 -127; tar.judit@,molar.hu,;06-30-636-0299
6.Csomagolás:
ó.1' Eladó a leszáI]ltandó tetméket a lejfuat időpontját jól láthatóan feltuntetve, a szá|ltás módjának
megfelelő csomagolásban szál)tt1a le. A dobozokon a megfelelő kezeléste és tátolásra vonatkozó címkék
feltrintetésre ketülnek.

Yevő a leszá]]ttanj kétt termék mennyiségét úgy tattozik meghatátoznr, hogy az EIadó által elózetesen
közölt egységcsomagolás szednti mennyiségnél krsebb mennyiség leszál]ltásáta nincs mód.
6.2.

A termékek átvétele. tárolása és felhasználása:
7.1' A tetmékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az áwételekor Vevő

7.

l<lzátőIag a csomagoláson észlelhető

sérü1ések és dobozhiányok esetén jelent be a flvatozőval szemben kátigényt.

7.2.Á fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszáIlításkor csak dobozonként kerül sor,
míg a tételes mennyiségi átvételt Yevő a leszállítást követó 10 munkanapon be1ül végzi el.
7.3.Á mennyiségi hiányokról és sérülésekról a Vevó jegyzókönywet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít
EIadó részéte.A megállapított hiányokat és séni1t terméket BIadő a jegyzókönyw

kézhezvételétőI számitc:tt

30 napon belül saját költségéte utánszállítással tanozik pótolni.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének megfeielő

körülmények között taktátozza.
A tetmék minóségi átvételére a felhasznáIás függvényében foiyamatosan ketül sot.
8. Szavatosság:

8.1'Eladó a jelen szetződés alap)án ]'eszáL]ttásra kerülő termékek esetében szavatolja a leszállítástól
számított 1 2 hónapos felhasználhatóságot.
8.2.Amenn1,rben a fentiek szednti felhasznáIhatósági idótattarn alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyeÍ, hogy a jelen szerződésben, illetve a E|adő ajánlatáL:an rögzített minőségi paraméteteket,

követelményeket nem teljesíu, és funkciójának megfelelően nem használhatő' Eladó a Vevő által
megküldött bejelentés a\apján köteles az átut saját költségére 30 napon belül krcsetélni. A kicsetélt áru
tekintetében a lejáratl időtartam a

cs

eÍe időp on

tj

átó1 újra kezdódik.
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Áz

egyes árukta vonatkozó speciális felhasználásr feltételeket - melyek
a jelen szerzódésben
^zonban
rögzítetteknél háttányosabbak nem lehetnek Yevő számáta> vagy amennyiben hátrányosabbak, a jelen
szezódésben foglalt feltételeket kell alkaLrnaznt - az átuL<hoz mellékelt szavatossági előírások
tartalmazhar1ák.
9. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:

EIadő az Ajánlati Dokumentációban elóírtak szednt saját költségére biztosítja Vevő tészérea jelen
szerződés speciFrkáció;ában meghatárc-.zott áruk forgalornba hozatalához szükséges hatósági engedélyeket.

Impott szá]]ltás esetén a jelen szeződésseI vagy
abban foglaltak teljesítéséve1kapcsolatban
^z
Magyatotszágon kívülfelmedlő adókat és illetékeket Eladó viseli.
10.

Hatálvba léoés:

Amennyiben a szerződéskötésre korábban kerül sor' mint a 320/201'5. (X. 30.) I{orm. rendelet 13. s (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanusidrány l<táIttásának napja' úgy a jelen szetződés a 320/201'5'
(x 30.) I{orm. tendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanusíwány l<táilltásának nap1át
követő napon lép hatályba, kivéve a320/2015. (x. 30) I{orm. tendelet 13. $ (3) bekezdésébenfoglaltak
fenná|]ását, amely esetén a jelen szerződés mindkét Fél általi a\áttásának napján lép hatályba' Amennyiben
a szerződéskötésre a 320/2015. (X.30') I{orm' rendelet 13. $ (1) bekezdés a)vagy b) pontja szennúzátő
tanúsítvány kiáliításának napját követóen kerül sor' ugy a szerződés alátrásának napján lép hatályba, és 1'2
hónap, hatátozott időtartarta rnatad érvényben.
11'.

Egvéb feltételek:

.'-"ődé.

'''J.l*
módosíthatók

(a I(bt.

és annak melléklete csak

a

szerződő feiek közös

megegyezésével, ításos fotmában

vonatkozó rendelkezései figyelembevételével).

* otszágos, regionális -' illetve fenntattó
vagy a fenntartó megbízásáből indított közös közbeszenési eljátásba is bevonásta kerülhet' ezért

11.2. ,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyaközpontosított
áltaI,

Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerzódéses kötelezettségetl<lzátőIag a Polgári'Iörvénykönyvről szóló 201'3. évíV. töwény
ó:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltételle] vállai, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszetzési rendszetben' összevont közbeszetzési eljátásban,

v^gy

^

fenntattó áLtal, vagy a fenntartó megbizásátcől indított közös

közbeszefzési eljárás ketetében,

keretmegállapodás

vagy szetződés kerül megkötésre, a központosított, közös

vagy összevont közbeszetzés

rendszerében kell

a beszetzést megvalósítania. Felek rögzíuk, hogy ebból Megrendelőnek semmilyen

hátrányos következménye nem szánnazhat."

a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen éttesítésekhatáIya a ctrnzett általi vételkor' illetve a neki
11.3. i\.{lnden, a jelen szerzódés keretében

történő kézbesítéskoráll be.
Je7en szerződés 4 azonos érvényő Ír'agyar nyelvú példányban készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
Jelen szetződés 1. sz.,2.sz' melléklete ^ szeruődés alapját képező közbeszetzési eljárásban Vevő által
kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint a Eladó által benyujtott ajánlat a szerződés elváIaszthatat]an
részétképezik.

A

szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos felelósség alól, ha a nem teljesítésellenállhatatlan erők következménye.
Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes I(eteskedelmi I{arnara áLtaL igazo|t körülményeket kell érteni,
melyek a jelen szetződés alátását követően felmenilő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan
11'.4.

események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők fóképp, de nem l<lzfuőIagahábortl, földrengés'

úlzvész,robbanás, általános
és üzemanyaghiány.
^^yagellenáilhatatfan erő áItaI érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéról tlletve
megszűntéről 15 napon belriJ értesíteni.

Az

Patológiai reagensek beszerzése 1 éves idótartamra

a

Matkusovszky Egyetemi oktatókórház részéte

12. Bítősásr. alka|rnazandó iop:

A

szetződő felek megáilapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkís&lrk békés,tárgyalásos úton
rendezni. Ámennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a petétéktől függően a
Szombathelyi Törvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbíróságklzátő|agos

A jelen szerződésben nem

Szomba

/

rlletékességét.

vagy nem kirnedtően sza|>á1yc;zott kérdésektekintetében a magy^t anyagi jog,
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