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mint Eladó között aluLírott helyen és napon az alábbi feltételekkel'

PREAMBULUM
Vevó, tátgyban aközbeszezésektől szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: I{bt.) 81.$. aiapján
n1dt közbesz etzési eljáúst folytatott le.

Yevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt hatáttdőte beétkezett ajánlatokat

e|bttá|ta, és a 3. rész

tekintetében az eljárás nyettesével köti meg a jelen szetződést'

Á

jelen szerződés ekáLaszthatatlan részétképezik az eljárás kőzbeszetzési dokumantumai, és a nyeÍtes

ajánlat. (külön csatolás nélkúlis!)

Felek kijelentrk, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukta nézr'e kötelezőnek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fenú eIőzmények ismeretében kötik meg a jelen szetződést.
1.

Szetződés tátgva:

1.1.

Á

I{özbeszetzésj Dokumentumokban meghatátozott

',Patológiai

teagensek beszerzése

1

éves

tdőtartamta a Matkusovszky E'gyetemt oktatókórház részére"(továbbiakban: tetmékek) beszerzése.

Áz Eladó áItal száL]ttandó termékeknek meg kell felelnie azoknak a szaknaj jellemzóknek/patamétereknek,
melyeket az Eladő az a1ánlatában megajánlott.
1.2' Az Eladó vállal;a, hogy a termékeket a beny'trjtott a1ánlatában rőgzitett szakmai és minőségr
követeLményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban száIlltja'

opció: trelhívásban foglaltak szednt. Yevő az adás-vételi szerződés lejáttát megelőző 30.

napig,

tendelkezik az opciőban foglalt mennr,'iség átvételéÍől.

2' Szerződéses érték:
2.2.

A Vevő

által a szetződés ellenéttékekénta Eladónak Íizetendó összeg nettó L 924 320 Ft/év + 27

o/o

Áfo, oru, bruttó 2 +43 886 trt/év, mely Vevő közponu telephelyéte (9700 Szombathely, N{arkusovszky L.

u' 5.) szállítva, tarta\mazza a termékek ellenértékét.Á tételes áÁlstát a jelen szetződés 2. szánu mellék]ete
tafiaLmazza' Az át magában foglalja a tetmék beszerzését, száL]ltását.
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Áz Eladó által megadott
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szeŰődés hatáIya alatt kötöttnek

szetződéses ár tartalm^zza

ho z ata|áv a| kap

^

tekintendők.

az 1. pontban meghatátozott tetmék árát a behozatalával, forgalomba

tban felmenilt

ö ssz

es költs éggel eg1ütt.

Fizetési feltételek:

3.

3.1'.

Az

ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítésigazolást követően, a szállításokat követően

kiállított szárr'la

alapján - a l(bt' i35. s (1) - a szárr^Lakézhezvételét követően 60 napos átutalással történrk a Ptk. 6:130. $'
(1)_(2) bekezdésében leíttak szednt. AlkaLmazandó a l{bt.135.s (5)-(6) bekezdése'
Vevő előleget nem biztosít.
Az ajánlat és az elszátnolás pénzneme magyaf fodnt (HUtr). Fizetési késedelem esetén a Ptk. ó:155. $ (1)

bekezdései szerint késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
3.3. A fizetés abban az idópontban számit teljesítettnek' amikor Vevó bankja Yevő szám7áját a'I<t[tzetéste

kedlő összeggel megterheli.

Á Vevő a

{tzetési hatátidő le1áttát követően késedelemmel megírzetett vételáÍután a hatályos Polgári

meghatátozott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes idótatamára.
3.4. Az E'ladó nem fizethet, illetve számolhat el a szetződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szetinti feltételeknek nem megfelelő
tátsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a EIadó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Törwénykön1wben

a

szerződés teljesítésénekteljes idótartatta a|att tula1donosi szetkezetét a Vevő számán
meg'ismethetóvé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szetinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul éttesíti.

illetve,

Á külföldi

adóilletőségű E'ladó köteles a szerződéshez atta \.onatkozó meghatalmazást csatolni,hogy az
a magyat adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyeftes a1án7attevőre

tlletősége SzeÍinti adóhatóságtől

vonatkozó adatokat
4.

^z

orsz^gok közötti

jogsegély igénybevétele nélkül.

A szetződés messzűnésének feltételei

4.1. Szetződő Felek megállapodnak abban, hogy

a

jelen szerződést

a felek a másik fél súlyos

szetződésszegése esetén ításos értesítéssel'azonnali hatállyal felmondhatják.

Az

-

E

ladó Észétő| súlyo s szerz

ődés szegésnek minósüI:

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítésikötbét méttéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben magatartásál'al

a

Vevőnek vagyoni' illetve nem vagyoni kárt okoz,

amenn1''iben a titoktattási kötelezettségét megsérti'

amennyiben a szeÍződést, vagy abból adódó bármely jogát, illewe kötelezettségét harmadik személy
részérea Vevő előzetes hozzájáruIása nélkül átruházza,
az eseti megtendelések teljesítésesotán fél éven belül hátomszor késedelembe esik a leszállítással.

Vevő tészétől súlyos szetződésszegésnek minősül:,
- ha többszötr minimum 2-szet - elmatadásának

-

oka

egyértelműen

a Vevő

indokolatlan

magatattás ának róható fel,

amennyiben

a

szárn\a megf,zetésénél90 napot meghaladó f,tzetési késedelembe esik

és Flzetési

kötelezettségét az erte tőtténő írásbeli felszólításban megjelölt hatáddőig nem teljesíti,

amennyiben a titoktaftási kötelezettségét megsérti,

4.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bátmel1.ik fél ellenőrzési körén kívül eső események (vis

maior) mentesítik az étintett felet a szerződésből etedő kötelezettsége telJesítése a1ó1, ha egy ilyen esemény
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3 egy'mást követó hónapon át tatt. Ebben az esetben bátme\ik fél jogosult a szetződést egyoldalúan,
azonnat:' hatállyal, a másik féIhez tntézett, a1ánlott levélben elküldött ításos éttesítésselfelmondani.
A szerződés egvik fél áItal kezdeményezett bármilyen okból tötténó felmondása nem mentesíti Szerződő
Feleket az egymás áItaI kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétől és ezek ellenéttékének
kiegyenlítésétó1.

4.3.Vevó jogosult a szerződéstől elállni, ha Eladó neki felróható okból oly méttékűkésedelembe esik, hogy
a [tzetendő kötbét: a késedelem Yagy a hibás teljesítéseléti a20 napot.
Eladó a jelen szetződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az aláÍlbi mértékűkötbétfizetési
kötelez etts éggel tattozik Vevőnek:
I{ésedelmi kötbét: a késedelmi kotbét alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke, méttéke a
késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbétalapta vetítetten, de összesen legfeljebb a
késedelmesen szállított tétel maximum 20 nap késedelemig érvényesítl.Ázt követóen az ajánlatkétő
jogosult a szeuődéstől elállni Yagy
felmondani az adott tészteljesítésesetében, valamint érwényesítheti
^zt
a meghiúsulási kötbétt az A1ánlatkétő.

Hibás teljesítés

Vevő a hibásan teljesített áru kicsetélésétírja elő. hjbás teljesítésidőpontjától a tényleges, hibamentes
teljesítésnap1áig a szetződés szerinti, áfa nélküI számitott ellenszolgáltatás
20 naptári nap késedelem..
Nteghiúsulási kötbét:
megítzetéséreköteles.

1'o/o-af

n^ptáti fiap. N{aximuma:

Eladó a teljes nettó szetződéses ellenétték30o,/o-a, megfeleló mértékű kötbét

Á

meghiúsulási kötbér érvényesítése
ktzátja a késedelmi vagy a hibás teljesítési
kötbét eg1'idejű érwényesítését.Á mát érwényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési kötbét be kell
számitant a meghiúsulási kötbér összegébe' N{eghiúsulásnak minősüi különösen, ha a 3. tész tekintetében
az altorrratabeáL]ttása a megajánlott termékre nem siketül 15 alkalommal tönénő ptóba után sem.

A kötbét kifizetése nem érinti Vevő azon

jogát, hogy a szeflődésszegéssel okozott és a kötbér összegével

nem fedezett kárának megtéfítéSétkövetelje. Hibás teljesítésesetén Vevő csak a termék kicserélését
fogadja el.

A Vevő jogosult

és egyben köteles a szetződést felmondani - ha szükséges olyan hatátidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szetződéssel étintett feladata ellátásától gondoskodni tudjon - ha
4.5.

^)

a

E'ladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 7o-ot meghaladó tulajdoni tészesedéstszetez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szeÍYezet' amely tekintetében
fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel;
b) a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni tészesedéstszeÍez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a
ó2.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjábanmeghatározott feltétel.
Áz a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a Eladó a szetződés megszűnése e|őtt mfu teljesített
szolgáltatás szetződésszerű pénzbeLi ellenéttékérejogosult.
5. Szállítási feltételek és határidők
5.1. E'ladó a termékeket a

Vevő központi telephelyéte költségmentesen INCoTERMS 2000 DDP parttás

szerint száiltga le Vevó tészéte.
5.2'

A

felek megállapodnak abban, hogy a tetmékek leszáI]ttására folyamatos száIttás ketetében ketül sor

az alábbjak szednt:
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- A készlet át^dásárőI átadás-átyételi 1egyzőköny-v készül, mely a szerződés 2. számu mellékletét
képezi. Az átadás-átvételi jegyzőköny'v első tésze tattalmazza az átadott termékek
megnevez

- A
-

és é t,

mennyis égét,egys égár át, értékét.

lejelentő lapok alapján az EIadő 24-48 őún belül tartozik leszállítani a ternékeket, sürgős

esetekben 6-12 őrán belül.
Munkanapon 8:00 óta és 15:00 ől'aközött Eladó tészétebeétkezőN{egrendelésekaznapi,mig
a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon

Megtendelések másnapi, a N{egrendelés-leadásként kezelendók.

Vevő ttáscls hozzájárdása esetén jogosult.
Ámenn1'iben a Eladó egyéb okok miatt a megtendelt tetmékeket hatátdőte nem teljesíti, úgy
köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú' azonos paraméterű terméket a Vevő tészétea
termék egységárán biztosítani' vagy az ezzel kapcsolatban felmenilő minden költséget Vevó
Eladó előszáL]ltásta|<tzfuőIag

a

részétemegtédti.

5.3. Eladő előszáL]ttásraktzátőIaga Vevó tásoshozzá1árulása esetén jogosult.
5.4. Vevó jogosult a szetződést azonnai hatállyal felmondani abban az esetben,
5.5.

ha a E'iadó az eseti

megrendelések teljesítésesorán fél éven belül háromszot késedelembe esik a leszállítással.

Eiadó kapcso7attaftőja,ugyintézője,

megrendelés adminiszttáciőjáért felelős igyintéző1e:

Név: Megyed Hajnalka laboratóriumi szaktanácsadó
Ctn 2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel: 06 (30) 971,-9456

Fax:0ó (23) 1+6_890
E-mail:

haj

nalka.megyeti@toche. com

6.Csomapolás:
6.1. Eladó a leszálr]ltandó terméket a Lejátat idópontját jőlláthatőan felttintetve, a száIlttás módjának
megfelelő csomagolásban száIlltja le' Á dobozokon a megfeielő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék
felttintetéste ketülnek.
6.2. Yevő aIeszáIlttant kért termék menny'iségétúgy tartozik meghatározni, hogy az EIadő által elózetesen
közölt egységcsomagolás szednti menny'iségnél kisebb menny'iség LeszáL]ttására nincs mód.

A termékek áwétele, tárolása és felhasználása:
7.1. A tetmékek átvétele Vevő kötelezettsége. Áz átvételekor Vevő

7.

I<tzárőIag

a csomagoláson észlelhető

sétülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvatozőval szemben kátigényt'

7.2.Á fentreknek megfelelően a tetmék menny'iségr átvételéte a leszállításkot csak dobozonként kerül sor,
míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást követő 10 munkanapon belül végzi eL.
7.3'Á mennyiségi hiányoktól és sénilésektől a Yevő jegvzőkönyr.et vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít

'

Eladó tészére.A megállapított hiányokat és sétült terméket E'ladó

a jegyzőkönyv

kézhezvételétőIszámitcltt

30 napon belül saját költségére utánszáI1ltással tartozik pótolni.

A

leszállított tetmékeket a Vevó saját költségéte és veszélyétea tetmék természetének megfelelő
körülmények között taktátozza.
A termék minőségi átvételére a fe\hasznáIás függvényében folyamatosan ketül sor.
8. Szavatossáp:

S.l.E'ladó a jelen szerződés alapján LeszáIl'ttásta kedlő termékek esetében szavatolja a LeszáL]ltástőI

tt 1 2 hónap o s f elhasznáIható s ágot.
8.2.Amennyiben a fentiek szednti felhasznáLhatóságr idótattam alatt a tetmék l.alamelyike tekintetében
megállapítást nyeÍ, hogy a jelen szetződésben, illerve a EIadő ajánlatában rőgzitett minőségi pataméteteket,
követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelóen nem basznáLható, Eladó a Vevő által
sz ámito

I
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megküldött bejelentés alapján köteles az án]t saját költségére 30 napon belül kicsetélni' A kicsetélt ártr
tekintetében ale1átatl' jdőtattarr' a csefe időpont1átőI újta kezdódik'
Áz egyes árukta vonatkozó speciáLis felhasznáIást feltételeket - melyek azonban a jelen szetzódésben
rögzítetteknél háttányosabbak nem lehetnek Yevő számáta, Y^gy amenny-iben hátrányosabbak, a jelen
szetzódésben foglalt feltételeket kell alkalmazni átukhoz mellékelt szavatossági előírások

^z

tattalmazhatják.
9. Imoort és egvéb eneedélvek. adók. illetékek:

Eladő az Ájánlati Dokumentációban előíttak szerint saját költségéte biztosít1a Vevő tészétea jelen
szetződés speciírkációjában meghatátozott áruk fotgalor:;'bahozatalához szükséges hatósági engedélyeket.
Impott száLlttás esetén a jelen szerződéssel v^gy az abban foglaltak teljesítéséveikapcsolatban
Magyatotszágon kívüIfelmedló adókat és illetékeket Eladó viseli.

Hatálvba léoés:
Ámennyiben a szerződéskötéste kotábban kenil sor, mint a 320/201'5. (X. 30.) I{otm. tendelet 13. s (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szetinti zátő tanűsitvány l<táI1ltásának napja, úgy a jelen szevődés a 320/2015.
(x. 30) I{orm' tendelet 13' $ (1) bekezdés a) vagy b).pontja szednti zátő tanusi*ány kiállításának napját
követő napon lép hatályba, kivéve a 320/2015. (x 30.) I{otm. rendelet 13. $ (3) bekezdésébenfoglaltak
fennállását, amely esetén a jelen szetződés mindkét Fél álta]i alákásánaknapján lép hatályba. Ámennyiben
aszetződéskötéste a 320/2015. (x 30.) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szetintlzátő
tanúsítvány klállításának nap1át követően ketül sor, ugy a szetződés alátásának napján lép hatá\yba, és 1'2
10.

hónap, hatát oz ott jdőtartamra marad érwényben.
11.

Egvéb feltételek:

11.1. Jelen szerződés és annak melléklete csak a szetződő felek közös
módo síthatók (a I{bt. vonatkozó rendelkezés ei figyelembevételével).

megegyezésével' írásos fotmában

1'1'2' ,,Tekjntettel arta, hogy a beszetzés tátgya kőzpontosított * oÍSzágos' reg'ionális -' illetve fenntartó
á|tal, vagy a fenntafiő megbizásáből indított közös kózbeszetzési el1átásba is bevonásta ketülhet, ezéÍt

N{egrendeló a következő

bontó feltételt köti ki:

NIegrendelő szetződéses kötelezettségetklzátőIag a Polgári TörvénykönyvrőLszőLő 2013. évi V. törvény
6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arta vonatkozó bontó feltételiel vállal, hogy amennyiben a beszerzés

tátgyáta vonatkozóan a központosított közbeszetzési rendszetben' összevont közbeszetzési eljárásban,
vagy a fenntattó áItaI, vagy a fenntattó megbizásáből indított közös közbeszerzési eljátás keretében,
keretmegállapodás vagy szetződés kedl megkötéste, a központosított, közös vagy összevont közbeszetzés
tendszetében kell a beszetzést megvalósítania. Felek tögzítik' hogy ebből N{egtendelőnek semmilyen
háttányos következménye nem szátm^zhat."
11.3. Minden' a jelen szetződés ketetében a felek által egymásnak küldött éttesítésnekított fotmában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tötténnie. Ezen éttesítésekhatáIya a cknzett általr vételkor, illetve a neki
történő kézbesítéskotál1 be'

Jelen szerződés 4 azonos érvén1ű magy^Í nyelvű példányban készült' melyből a felek 2-2 péIdányt kapnak'
Jelen szetződés 1. sz., 2'sz. melléklete a szetződés alapját képező kőzbeszetzési eljátásban Vevő által

kibocsátott Ájánlati Dokumentáció' valamint a Eládó által benyrrjtott ajánlat
részétképezik'

^

szerződés elvá7aszthatatlan

Á

szetződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítésellenállhatatlan etők következménye.
Ellenállhatatl^n etőft olyan, az illetékes l{eteskedeLmj I{alar'are- álta| igazolt könilrnényeket kell érteni,
melyek a jelen szetződés aláítását követően felmetülő, előteláthatatlan és a felek által eiháfíthatatlan
11.4.

események következtében állnak be. Iiyennek tekintendők főképp, de nem ktzárőIag a hábotú, földrengés,
t(izv ész, robbaná s' áItaláno s

al'\y

^g-

é

s üz emanyaghiány.

Patológiai reagensek beszerzése 1 éves időtart^mra aMatkusovszky Egyetemi oktatókótház

Az

ellenállhatat7an

eó

áItal édntett fél köteles a másik felet a

tészéte

vis maior helyzet bekövetkeztéról illetve

megszíintétől 15 napon belül éttesíteni'
12.

Bítőság. alkalrnazandó iog:

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísétlik békés,tátgyalásos úton
tendezni' Ámennyiben ennek során egyezség nem jön létte, úgy kikötik a petértéktől függóen a
Szombathe\i Tör-vényszé[ illetve a SzombathelyiJárásbítós ágl<tzátő|agos illetékességét.

A jelen szerződésben fiem vagy nem kimetítően
így különösen

a

szabáIyozott kétdésektekintetében

Ptk' szerződésekte vonatkozó tendelkezései az tányadők.
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