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vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek _

az a\allrott napon és helyen az alábbi feltételek melIett:
I.

PREAMBULUM

Aszerződő felekrögzítik' hogy avevőrninta kö7besry@seknőls7óló 2015. éVi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 5. s (1) bekezdés ) pont1a szerinti ajánlatkérő szervezet a Kbt. Második
Rész 81.$_a a|apián uniós eljárástendbe tattoző, nyílt közbeszerzési eliátást indított az
,rFettőtlenÍtősz etek b e s z etés e - 201 9' tátgyban.
1,'1./

/ Az 1'.1' '/ pontbatrneghatátozottközbeszerzést e\járásban a Kbt. 76.[ (2) beke7dés a) pon!'a, azaz
a legalacsonyabb át értékelésiSzempont alapján avevő számára a legkedvezőbb érvényesajánlatot
az eladő tette, akit avevő ene tekintettela közbeszerzésíeIjárásbana 10. részaiónlatí kijr, azaza
,,Manuólis mííszer-eszközfertőtlenítő tisztítószer'' tekintetében az eIjárás nyettesévényilvánított.
1.2.

felek tögzítik, hogy jeIen szerződésüket az 7.1'./ pontban rögzitettközbeszerzési eljárás
1.3'/
^
az eLjáúst megindító felhívás, vaIamjnt a fe|hívást |<tegészítő és egyéb
eredményeként,
kőzbeszetzési dokumentumok és az eladő mint nyertes aján7attevő áItalben1újtott aján7attatta|ma
szetint kötik meg.
1'

.4.

/ A jelen szerződés alapján fizetendő ellenszolgálta tást

a

vevő saiát fottásból biztosítja.

1'5./ A felek rögzítik, hogy 1eIet szetződésük e\váLaszthatatlan mellékletét képezik az 1'.7 / pontban
meghatát'ozott közbeszetzést eL1átás dokumentumai' így különösen, de nern kjzátőIagosan az
eljátástmegindító felhívás és zz egyébközbeszetzési dokumentumok, valamjnta nyeÍtes ajánIattevő
ajánlata.

Üa4-

rI. A szeződés tátgya
2.1./ A jelen szerződés alátásával az eladő eladja, a vevő per]ig megveszí a jeIen szetződés 1.1,./
pont)ában hivatkozott kőzbeszerzésí el1árás ajánlai felhívásában, valamint a kőzbeszerzési
dokumentumok műszaki lettásábantészletesen rnegltatározott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű, az 1. sz. mellékletben meghatátozott termékeket (a touábbiakban: termékek).
2.2./ Az eladő a jelenszetződés aláltásávaI uá//a!a, hogy a 2.1'./ pontbantógzítetttermékeket a jeIen
szerződésben foglaltak szer'int avevő részétehatáidőbenleszálltt1a és átadja.

A

felek megállapodnak, hogy jelen szetződés keretében opciót kötnek ki, azaz a2.1./ pontban
meghatátozott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek fiiggvényében* 30

2.3./

százalé|<kal eltérhet. Vevő egyolda\uan,legkésőbb a szetződés Ítatarozott tdőtartamánakle1futát
megelőző 30. napig igény szeÁnt tendelkezhet az opciós mennyiség átvételérőI'. melynek

IeszáLlításáta a 3.5./ pontban foglaltak tányadők'

2.4./ A felek rögzítik, hogy a szenődéshatáIya alattazon termékek esetében, ahola piaci tendnek
megfelelően tövid időn belül műszaki/technolőgqaí vákozások mehetnek végbe, illetve nem
eléthetőek, ott lehetőséget biztosít a vevő az eladő áIta7l' termélsráLtásn annak étdekében, hogy a
szetződés időtattama alattaz A1ánlatkéről<tszolgáIása mindig magas színvonalon történhessen. Az
eladónak a tetmékek elanrlása, megszűnése esetén is biztosítaniakel]' az elJátását, az ajánlattételkod
termékválas ztéknak megfelelő új termékkel'

A termékváltás során akövetkező szabáIyokat kellbetartani és alkaLlrraztri:
o A vevő a bejelentett termék:ráItásokat megvizsgáIja, majd értesíiaz eLadőt a döntéstől'
o A megajánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy iobb
teliesítménybell'f műszal<tpataméterekkel kell rendelkezni, mint az előd terméknek.

C Az íL: tetmékek gyfutmánycsaládjának meg kell egyezti az elód

tetmék

gyártrnánycsaládjával.

o Az
o

új termék áta még magasabb

teljesítmény /kapacítás esetén sem haladhatja meg az

elődtetmék árát.

Ámennyib enaz eladő nem tudja bbtosítanja megtendelt tertnék száLlttásít (előte bejelentve
a vevő részére,indokolva) ogy u vevő áItaI jőváhagyott terméket köteles biztosítani, és
annakköltségét á[ni

III. A szeruődés hatáIya, a teújesítésh.Iy. és hatáddeje

A

felek tögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötésre korábban kerülsor, mint a 320/201,5.
(x.30.) Kortn. tendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zátőtanusíwányL<tállttásának
napja,úgy a jelen szetződés a320/2015. (x. 30.) Kotm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szednti zátó tanűsíwány l<táIttásánaknapjátkövető második hónap első napjánIépbatáIyba' kivéve
a320/201'5. (x. 30.) I{orm. tendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fetnál7asát, amely esetén a
1elen szerződés mindkét féI áItah alatásának napját követő második hőnap eIső napján hatáIyba.
Amennyibet a szerződéskötéste a 320 /2015. 6. 30.) I(orm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
kerül sor, ugy a szerződés a felek általi
pontja szednti zátő tanűsíwányL<lállttásánaknapjátkövetóen
alatásánaknapját_ az utolsókéntaláírő féIalaitásánaknapját_ követő második hónap első napján
3.1./

|ép hatáIyba.

,# to

0{tL"

3.2./ A felek a jelen szetződést a hatalyba lépéstől számitott 24 hőnap hatátozott időtattamta
kötik meg.
A felek tőgzíttk, hogy a vevő egyoldaluary legkésőbb a határozott tdőtartarr' Iejártát 30 nappal
megelőzően az eladőval tásban közölt nyllatkozata útján jogosult a szerződést - a további
rendelkezések váItozatJanul hagyása mellett legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szenődés opcióval növelt mennyiségét a szerződés iőőtatama
alatt nem vette igényb e. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt)
elfogyasztásáig' de legfeljebb 12 (izenkettő) hónappal hosszabbíútatő meg. A meghosszabbított
időtattam alatt az Eladó köteles a jelen szerződésben foglalt váItozatfan feltételek mellett a
termékeket Les z állltattj'
felek rögzítik, hogy tekintettel atta,hogy abeszerzés tátgya központosított - országos,
3.3./
^
tegionális _, illetve Íenntafiő áItaI, vagy a Íenntaftő megbízásábóI indított közös kózbeszetzési
e\járásba is bevonásra kerii:lhet, ezéÍtvevő akővetkező bontó feltételt köti ki: Yevő szerződéses
kötelezettséget \<lzátőIaga Polgán Törvényköny'vről szőIő 201'3. évi V. törvény 6:11ó. $ (2)
bekezdése szerinti, arra vonafkoző bontő feltétellel váLlal, hogy amennyiben a beszetzés tátgyára
vonafkozőan a központosított kőzbeszetzési tendszerben, összevont közbes zerzési e|játásban,
Yagy a felnntaftő á|tal, vagy a Íenntattő megbízásából indított közös kőzbeszerzési eljfuás keretében,
keretmegállapodás vagy szerződés keriil megkötésre, a kőzpontosított, közös vagy összevont
kőzbeszetzés tendszetében kell abeszetzést megvalósítania. Felek tögzítjk, hogy ebből eladónak
Semmilyen bátány os következménye nem szátmazhat.

A rthk

kfejeryetten riig71tik, bogy eryn bontó feltételt kiryinílag abban a4 esetben alkalrna74ák, amenn1iben a
köpontosított, kö7ös uagy össryuont kti7bes77@s keretében ruegkötött keretnegillapodás uagt sryr7ődés tárgya
tetjes eges7ében lefedi ajekn s7er7ődés tárgyát keperyí ualamenn1i terrnáket. AÍelek ri;grytik, hogy abban a7esetben'

keretnegillapodás uagl sryr4ődés
kipirólagajelen sryr7ődés tárgyát képe7íterrnékek negbatároryott körére tejed ki, afelek ajelen sryr7ődést a
köpontosíÍott, kö3ös uagy össryuont körybesryryls keretében negki;ttjtt keretnegillapodás uagy sryr7ídásről ualó
tudornássryervíst köuetően haladéktalanul a Kbt. 141.Í (4) beke7dés a) pong'árafgyelemrzel kö7iÍsen akkénl
rzódosíy'ák, brgy ,< érintett terrnékek menn1iséget a7 eladó által nár ksryillított nenn1iségre csökkentik,
figyelennel arra, hogy a7 éintett terrzékek s4illítására a4 eladó a köQontosított, kö7ös uagy össryuont

ha a köpontosított, kö7ös

kiiryburyr{si rendsryr

uagy össryuont kö7besry@s

keretében ruegkötött

keretében létre1ött sryrpídésrefgyelemrzel nem könles.

AÍekk riig(tik,

bogy

afent rög71tetÍ

fehátekk esetáben fellépő s4er7ídésnódosítás (a megaásárolni kíuánt termékmenn1iségaiikkentése) ktiuetke7!ében
ayeladó semmiljlen igen1t aem érvéryesítheta ueuőuel srynben.

3.4./Az eladő

a jeIenszerződés tátgyátképező termékeket a3.5./ pontban meghatátozott ütemezés

szerjnt avevő 9700 Szombathety, Markusovszky Laios utca 5. szátm alatti szélrihelyéreköteles
száBltant és ott azt a vevő kapcsolattattőja részétea jelen szenődés 3'6./ pontja szerinti átadásáwéteh eljáús űgán átadnt.

3.5./ A felek tögzítik, hogy eladő a termékek heszállításátta a jelel szetződés 3.2./ pontjában
tőgzített szeződéses időtattam alatt folyarnatos, havi ÍendszeÍességii szál7itás ketetében
köteles az INCoTERMS 2000 DDP paritás szednt avevő eseti megtendelései - az eseti
megÍendelőlap a ie|en szetződés 2. sz. mellékletét képezi - alapián. Az eladő köteles a
termékeket ajeIenszetződés3.1'/ pongábanmeghatarozotthelyenavevókapcsolattatőjarészére
a 3.4./ pont szerint áta'dnÍ az alábbi feltételek szednt.

Á

vevő havonta jogosult megrendeléseit továbbítaru az eladő feIé. Yevő az adott hőtapta
vonatkoző megtendeléséta szerződés időtartama alatt minden hónapban a tátgyhő 5. napjáig

köteles eseti megtendelőlapon,kásban

(e_mail, fax, posta) megtrildeni az eladő felé.

űz^ 0kL
r

Az

eladő

az

esetj.

megrendelés kézhezvéte\étőIszámított legkésőbb 7 (hé0 napon beltil szállítja

az abban megjelölt tetmékeket.

Munkanapon B:00 őra és 15:00 óra kőzőtt eIadő részétebeétkező megtendelések aznap4
^íg ^
15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
megtendelések másnapi, a Megtendelésleadásként kezelendók.

Eladó havonta egy alkalommal a haví szál]ttásokat követően, az adott hónapban Leszállított
tetmékmennpség után jogosult a részte|jesítésellenértékétőIYevő részéreszám7átl<tá1]ttant.

Vevő esed megrendeléseinek tattaknaztiuk kell a leszállitanl kívánt áruk

megn evezését,
mennyiségét,valamlnt a száL7ítas napjának kétt időpongát, amely időpontot eiadó köteles
figyelembe venni és lehetőség szerint ezeÍ7 a napon teljesíteni a száL]itást.

Yevő tészétőI a megrendelést a l(özponti Raktar illetékes előad'őja végzi, az áwétell' feladatokat
I(özponti Raktár dolgozói v égztk. (hétfő-pénteken B. 00- 1 5. 00 órátg).

a

Srirgős esetekben eladő a megrendeléseket - leadott faxvagy elektronikus megtende|és alapján _
12-24 ótán beliil tartoz]k teljesíteni. (Srfugős esetnek minósúl, amennyiben Vevőnél vátatfan

rendkílnili he|yzet (p1: valamely Eladó termékhiánya áx' fenr). Bzen megtendelések ellenértékéről
az eladő j ogo sult a Ltav t s zámlákon feltil s oton llvtl' s z ánIát |<tállttan.

Eladó eIőszá1]ttasta|<lzárőIagaYevő írásos hozzájáru|ása esetén iogosult.

n az EIadó egyéb okok miatt a megtendelt tetmékeket határidőte nem teljesíti, úgy
köteles a Yevő áItaI megelölt azonos funkciójú, azonos palarr'éterő terméket a Yevő részétea

Amennyibe

termék egységfuánbiztosítati,vagy az ezzelkapcsolatban felmeriilő minden költséget Vevő részére
megtéríti.

Az át

a mennyiségi hiányokóI és sérülésekőIavevő jegyzőkönyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladó tészére. Á megállapított hiányokat és sérrilt terméket
Eladó a jegyzőkónyv kézhezvételétőlszámitott 5 napon beltil saját költségéte utánszál]itással
ett tetmékek vonatkozásában

tafiozik pótolrri.
3.6./

felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tfugyátképező tetmékek átvételekot

-

a 3.4./

^ megjelölt helyte tórténő megétkezésekot -, azoknak a vevő meghatalmazotia tészére
pontban
tórténő átad^sátmegelőzően kö1ös átadás-átuételi e!'árásttartanak, melytőljegyzőkönywetvesznek fel.

az átaőásn ker:ü\ő termékek megfeielnek a jelen szerződés 1'.1'./ pontjában
meghatározott közbeszetzési eI'1árást megindító felhívás' közbeszerzési dokumentumok és az
aján|at taftaLmának valamint a jelen szetződés feltételeine\ a vevő kapcsolattartő1a az átadás_
áwétels' eIjárást követően - a jelen szerződés 6.2./ pongában foglaltak figyelembe vételével_
teljesítési igaryolást ad az eladő részéte.A teIjesítési tgazolás fotmája a szál]ttőIevél ígazoIása, azaz az
eladő áItaI elkészített szállítólevelet a vevő meghatalmazottja az ánrétekot el7enjegyzi. Á vevő a
I(bt. 135. $ (1) bekezdésébenfogLaltakta tekintettel a szerződés teljesítésénekelismerés&őI
(teljesítésigazolás) vagy az elismetés megtagadáSáról legkésőbb az eladő teljesítésétől, vagy az ettő|

Amennyiben

t'Ír,

Ü&l{,

szőIő tásbeli értesítéskézbezvételétőIszámított 75 (tizenöt) napon belül írásban köteles
nyrlatkozrrj.

IV. Fizetési feltételek
4.1,./ A szetződő felek a jeLen szerződés tfugyát képező tetmékek - az 3. sz. melléHetben
feltüntetett mennyiség és egységár alap1án számított _ vételárát az eladő ajánlatának rnegfelelően az
alábbiak s zerint ú gzítlk:

nettó

vételát

mindösszesen
hónapra

fenti összeg _

bruttó

vételár

mindösszesen
hónaora

5 126 355

4 036 500

A

12

12

nettó

vételát

mindösszesen
hónapra

8 073 000

24

bruttó

vételát

mindösszesen

24

hőnarrta
I0 252710

ÁF1. összegén felül - tarta\mazza az eladő je\en szerződés teljesítése étdekében
felmenilt valamennyi költségét és láadását, különös tekintettel a szetződés tárgyátképező termékek
ellenétékéte' alnak az átadás helyszínéte töténő szá]]ttásának költségéte, a tetmékek behozatalával
és forga1omba hozatalával kapcsolatban felmerült költségekte ' vámÍa, illetékte, egyéb dÍ1akta'
valamint a kfuakodás költségére. Az AFA 1ogszabáIyiváItozása esetén avétehrbruttó összege atnak
megfelelően automadkusan változik (nő vagy csökken).
^z

A

megadott véte|át ftx át, amely tarta\mazza az eladő teljesítés kötében felmerrilt valamennyi
eladó további dljazásra nem jogosult. A szetződéses áttól az eladő a
költségét és kiadását, így
^,
szerződés időtartama alatt nen. téthet el, különösen flem inflációs vagy beszál1itói áremelkedéste
való hivatkozással.

A

felek tögzítik, hogy a jelen szerződés taryyát képező termékek vételára a vevő havi
tendszerességű megrendelései alapján, az eseú megtendelő lapok tartalma szerlnt, a leszáthtást
követően havonta ahilag esedékes. A számla benyujtásának feltétele, hogy siketes átadás-átvéteI
megtörténjen, aztavevővagy atnakmeghatalmazott1aígazolja. Á vevő előleget nem biztosít.

4.2./

A

szerződő felek tögzítik, hogy a vevő a vételárat havonta, az esetf megtendelő lapok alapjárt
az eladő áItaI _ a termékek kifogásmentes átadás-átvételét
követően, a vevő kapcsolattatő1a áItaI aláfut tel1esítésítgazolrás (szálJttőIevé|) alap1fu _ kiállított
szár.Ía ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést)követően, a jeIen szerződés 1'.1'.f
pontjában meg\latározott közbeszetzésí e\járás e\fuást megindító fe|hívásábat, illetve akőtelező
egészségbiztosítástól szőIő 1'997. évi I)ooilII. törvény 9/A. $-ban tögzített eltéréssel a Ptk. 6:130.
s (1)-(2) bekezdéséb en meg|latátozott szabáIyok szerinti' a számIa kézhezvéte|étőI számitott 60
napos határidőben köteks negfrrytni az eladő részéte,az eladő jelen szerződés fejlécébenmegjelölt
bankszánlájátatőrténő banki átataIás ugán. Az eIadő a kifogásmentes átadás_átvételt és a teljesítési
tgazo|ás átadását követő legkésőbb úzenőt (15) napon belül köteles a szárn7át |<láL]ttant és
megküldeni avevő tészérc.A szátriához a teIjesítéstigazolás másolatátaz eladőnak csatolrria kell.
IeszáL]itott termékmennyiség utát,

s4 nelléklet alap1án számított
meg|tatározott vételártésztfvételáÍataz esedékességet követő 8 napon beliil egyszeri fuásbeli
fe|sző7ttás ellenére sem fizeti meg' az eladő a Ptk. 6:155. $-a szetinti késedelrni karnatra jogosult.

4.3./ Amennyiben a vevő a

IeszáL7ított termékek tekintetében a 2.

4.4./ Az eladó nem ftzefhet, illetve szárrroLtat eI a szerződés teliesítésévelösszefliggésben olyan
költségeket, amelyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k)pont ka)-kb) aIpottja szerinti feltételeknek nem

,il'/,,,

megfelelő tatsaság tekintetében meriilnek fel, és amelyek az eladó adóköteles jövedelmének
csökkentéséte alkalmasak.

4.5./ Lz eladő a szerződés teljesítésénekteljes ídőtattama alatt tula1donosi szetkezetét a vevÓ
számáta megismethetővé teszi és a I(bt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekőI a vevőt
ha|a déktzlanul é rte s íti.

A

felek a I(bt. 135.$ (6) bekezdése aIapján rőgzíak, hogy a vevő a szeuődésen alapuló
ellenszolgáltatásból etedő tattozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejátt

4'6./

követelés ét számíthat1a b e.
V. EIadó

jogai és kőtelezettségei

ielen szeruődés tátgyátképező termékeket a3.2./pontban meghatarozott
hatá1rdőn beltil, a jelen szerződés 1.1''/ pontjában meghatarozott közbeszetzési eljárást megindító
felhívásban ,közbeszetzési dokumentumokban' illetve az eladő ajáiiatábatmeghatátozottak szednt
Ieszá77!'tani, és a vevő székhelyénátadn és ott _ a 3.3./ pont szerini átadás_áwéteh eljáÍás utján _ a
5.1./

Az eladó köteles

vevő bitokába

a

bocsáÍa ni.

5.2./ Az eladő a1eIen szerződés tár'gyátképező tetmékeket sértetleniil' annak épségénekbiztosítasa
mellett,
aztbjztosító csomagolásban köteles átadn a vevőnek. Eladó aleszáL]ttatdó termékeket
^z
mődjának megfeleló csomagolásban (adott esetben a terméken ale1áratidőpongát jőI
a szál7ítás
|áthatőan felttintetve) száLJtga le. Á csomagoláson a megfelelő kezeléste és táto|ásta votatkoző
címkékfeltrintetésre ketülnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy kötelesleszál]ltatrj, hogy az eladő
áItaI előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget tarta\maző
egys égcs omagot nem s zá|Lithat.

Á

csomagolási egységen és a szá|7ttőIevéIen az aLábbi adatok szetepelnek:

Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrbáz
- a csomagoIás taftalmal.
- a szerződés tátgya és száma:
' dobozszám (adott esetben):
- szál]ttási cím: ..
-

- szál]itottmennyiség, Nettó Ft, Afa,bruttó Ft

5.3./ Aze|adőaszerződésteliesítésekotköteles avevőttrásbantQéko7latniajeIenszerződéstárgyát
képező tetmékek lényeges tulajdonságatőI. Az eladó köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát
képező termékek tendeltetésszerű hasznáIatahoz, felhaszrrálasálnoz szükséges mindennemű
tájékoztatast és inform áciőt ttásb an is megadni.
5.4./ Az eIadő s7auatol azért, hogy hatmadik személynek a jelen szerződés tátgyátképező tetmékek
tekintetében nincs o|yan joga, amely avevő trrlajdonszenésétakadáIyozzavagykorIátozza.

Etadó kiielenti, hogy a termékek a nemzeú szabványokban, jogszabályokban előitt szakmú és
minőségi követelményeknek, az eljárást megindító felhívás és az egyéb kőzbeszerzési
dokumentumokban előkt feltételeknek, a ben1újtott aján7atában meghatátozott m(tszal<t
specifilcációknak, valamint a szakma szabáIyú szednti eLőírásoknakmaradéktalanul megfelelnek.
Eladó szav ato|ja,

_

^z

ho gy

:

áItala je\en szetződés ketetében szá77ttott tetmékek űjak,hasznáIatbat még nem voltak,

a

-

szállitott termékek alkalmasak

a

tendeltetésszerő hasznáIatta' va7amint mentes

mlndenfa1ta tervezést, anyagbeh, kivitelezési, illetve eladő vagy köneműködők
vagy mulasztásával bármilyen más módon összefiiggő hibáktól.
5.6./

A

tevékenységével

szetződést a Kbt. 138. s (1) bekezdése alap1án az eladőnak kell teljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshez az akalmasságának tgazoLásában részt vett SzeÍvezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szetvezetek bevonása akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonható be más (ideéttve az átalakulas, egyesiilés, szé*áIás ut1án
történt jogutódlás eseteit is), ha az eIadő e szefvezetnélktil vagy a helyette bevont úi szervezettel is
megfelel - amennyiben a közbes zerzési eL1átásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapiánavevő szűkítette az eIjárásbanrésztvevő gazdaság szereplők számát'az
etedeti szervezetekkel egyenértékűmódon megfelei _ azoknak az akaknassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő aközbeszerzési eljátásban az adott szeffiezettel együtt felelt meg.

Az

az eladőnak valamennyi olyan
alvá|Iakozőt beielenteni, amely tészt vesz a szerződés teliesítésében,és _ ha a rnegeIőző
adott aká)7akozőt még nem naevezte meg - a bejelentéssel együtt
közbeszetzési eü1átásban
^z
nyilatkozni anól is' hogy az áItala ígerrybe venni kivánt aIvállakoző nem áll klzfuő okok hatály a aLatt
(4. sz. meIIéHet)' Az eIadő z szetződés teljesítésénekídőtatarrta alatt köteles a vevőnek minden
további, a teljesítésbebevonni kivánt alvállalkozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt
nytlatkozti atról is, hogy az áItala tgénybe venni kivánt alváL]akoző nem áll |<tzfuó okok haálya
eladő legkésőbb a szetződés megkötésének időpontjában köteles

alatt.

A külföldi adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez atta vonatkoző meghatalrnazást
csatolni, bogy az illetősége szerinti adőhatőságtóI a magyar adőhatőság közvetleniil beszetezhet az
eladőnvonatkozó adatokat az otszágok közötti jogsegély igénybevétele nélktil.
5.7'/

5.8'/

Az

eLadő a szerződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni, illetve másolatban köteles

átadnt bátmely akkeditált fiiggetlen szefrrezet áLtalktállttott ISo 9001 szednti minőségnányttási
rendszette vonatkoző tanúsítványátvagy az ezze| egyenétékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Ietását (5. sz. meIIéHet), melyet a szetződés hatáIya alatt fenntart. Bzen eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogosvlt a szerződéstől elálLri,
illetve azt az onnah batát7y aI felmondani.

VI. Vevő jogai és kőtelezettségei
6.1,./ Avevő _ az eladő szenődésszerű teljesítése esetében - köteles a 4.1,./ pontban meghatátozott
uételárat

esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szeint az eladőnak megftrytni.

lehetővé tett legróvidebb időn belril _ amennyiben az kúlönösen
ablbajellegét tekintve lehetséges és elvárható,lehetőség szerint a3.6./pont szednt1^tadás-áBréteh
eljátás sotán _ köteles meggyőzódni attól, hogy a te!'esítésrrlegfelelí+. Amennyiben a termékek
megfelelrrek a jelen szerződésben meghatátozott követelményeknek és a rendeltetésszerű
Ilasználratta alkalmasak, avevő köteles a tetmékeket áwenni.

A vevő

a

6'3./ Avevő

a

6.2./

könilmények

áItaI

teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hlbát/Iltbákat köteles annak felfedezése
utÁn az eladóval haIadéktaJanul közöIrri, egyben szavatosság1igényét megjelölni.
VII. A felek jogai és köteűezettségei - köztis

frp,

A

7.1/

szerződő felek kötelesek egymást minden olyan könilményrőIbaladéktalanul értesíteni,

amely a jelen szerződés etedményességét,vagy kellő időte valő elvégzésétveszélyeztett,vagygátolia,

illetve személpiket étlr.Ltő váItozásrőI is kötelesek egymást értesíteni.Az étesítéselmulasztásábőI
eredő kátért a m,ilasztő fél felelős.

7.2/ A felek kijelentik, hogy 1elen szerződés teljesítésesotán a másik félről tudomásukta jutott
lnÍotmáciőtüzleti titokként kezelik, és azt hatmadik személy részétenem adják tovább a másik fél
előzetes fuásbeli hozza1ániása és a hatmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez
a rcndelkezé s kö z érdekb őI ny tlv ár-os adatokra n em vo natkozik.
Nem minősüLrek az üzlei titok köÍéb e tartozőtak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő
mag4 vagy az arra feLjogosított személyek, szervezetek)ogszerűenhoztak nyilvánossága, illetőleg
a közétdekből nyilvános adatok.

A

itoktattásta vonatkozó rendelke zések a szerződésmegszűnését követően is fennmaradnak.

7.3./ EIadő a meglllapodás teljesítésesotán köteles figyelembe venni vevő működési tendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabá\yzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betattatni. Eladó vevő székhelyénekés telephelyeinek területéte belépő
dolgozőtnak a beléptetéshezszükséges, szeméIyazonosságuk tgazolásáta szolgáIő adatokat (név,
személyiígazo|ványszám,Iakcirn)kötelesvevőtészéreátadnt.

VIII. Szavatoss ág, jótáIlás, a szetződés teljesítésénekbiztosÍtékai

Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szetződés táryyátképező termékek tendelkeznek
vonatkoző jogszabáIyokban és a szetződésben tneghatátozott trrlajdonságokkal

8'1./

a

(rellékszavatosság).
8.2.

/ Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a 1elen szetződés tátgyátképező eszkőz per-, teher_, illetve

igénymente s (o

gs

zav atos s ág).

8.3./ Lz eladő a '1e|en szeruőd,és tárgyát képező tetmékekre 1'2 (ttzenkettő) hőnap időtatalrirű
jőtállástvállal' L1ótá|Iáskezdő időpontja az adott tertnék átadásánaktapja.

A

díjtalan' A jőtál7ásívagy
tudomásáta kell hozni, eladó

jőtállás, i1letőleg szavatosságideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése

szavatosságidő aIatt fellépő hiányosságot,h]báthaladéktalanuleladó
pedig köteles haladéktaLanul intézkedti, ah1bát, hiányt kicsetélésútján kilniszöbölni. Eladó aYevő
által megktildött hibabejelentés alapján köteles a terméket saját költségéte 30 (harminc) napon belül
kicsetélni. A kicsetélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtattama a cseÍe időpongátőIi\ta
kezdődik.

Eladó gatancnt vállal atta, hogy a szerződés targyátképező tetmékek megfelelnek a tötvényes és
szerződésben kikötött trrlajdonságoknak, vaIamint rendelkezik a m^gyAÍország} forgalomba
Itozatattoz és üzembe helyezésbez szükséges 4/2009. (III.17.) EüM tendeletben e|őítthatőságs
engedélyekkel. Eladó a száIttással egy időben is köteles átadtivevő tészérea megfelelőségetigazolő

tatusíwány másoIatát.
8.4./ Az eladó, ha olyan okbó| ameIyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel édntett
napoktavonatkozőanakésedelmes teljesítés nettőszetződéses ellenértékének7,So/o_af nap mértékű

ó í,r

Wn-

késedelmi kötbért köteles flzetri. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítés
nettő szetződéses ellenétékének9o/o_a. A felek tögzítjk, hogy a vevő az eladő 6 (hat) napos
késedelmét követően jogosult a szerződéstőI eláIlnt, illetve azt azotnatt batál7yaI felmondani. Az
eladó mentesül a kötbér megfizetése aIőI, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe' vagy
késedelmét aPoIgáÁ Törvényköny'vtől szőIő 2073' évi V. törvény (Ptk.) 6:186. s (1) bekezdése
szetint kimenti.

Lz

eladó, ha o|yan okból, amelyétt felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenértékének 20oh-a mértékíihibás teliesítésikötbétt köteles flzetnl'.

8.5./

8.6./ Ámennyiben a szetződés olyan okból hiúsul meg, amelyétt az eladó felelős, abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbér flzetésérekoteles. Á meghiúsulási kötbét összege a teljes nettó
szetződéses ellenérték 30 o/o-a.

IX. E(áLIás, a szetződés felbontása, megszíintetése
9.1./ Avevő a szerződést felmondhatja,vagy

-a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szetződéstől e]állhat,

amennyiben:
9.L.1,./ feltétleniil szükséges a szetződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I(bt. 141. s
aLapján új kozbeszetzésí eL1átást kell lefolytatni;

9 .1 .2. / az eladő nem biztos ítja a l{bt. 1 3 B. $_ban foglaltak betartását, vagy az eladó személyében
éwényesenolyan jogutódlás következettbe' amely nem felelmeg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;

v^8y

9.1.3./ az EUMSZ 25B. cikke alap)án a közbeszetzés szabáIyanak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljfuás indult vagy az Eutópai Unió Bírósága az EUMSZ 25B. cikke alap1án
indított eIjárásban kimondta' hogy az Eutópai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és abttőság áItaI megállapított jogsétésmiatt a szetződés
nem semmis.

/ A

vevő kötele s a szetződéstől elállni , ha a szetződés megkótését követően jut tudomásáta,
hogy az eladó tekintetében akőzbeszetzési eljárás sotánlázátő ok állt fenn, és ezért|i kellett volna
zárti a kőzb es zerzési elj árásból.
9 .2

9.3./

A vevó jogosult

,)

és egyben köteies a szetződést felmondani, ha
az eladőban közvetetten vagy kőzvetlenül 25oh_ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személy v^gy személyes joga szerjnt jogképes szeÍvezet, amely
tekintetében fennáll a Kbl 62. s (1) bekezdés k)polt kb) alpongában meghatátozott

feltétel;

b) az

eladő közvetetten vagy közvetlenril 25o/o-ot meghaladó tulaidoni részesedést szeÍez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szer'int jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1) bekezdés É/pont kb) aIpongában meghatátozott feltétel.

A

jelen pont szefinti felmondás esetén az eladő a szetződés megszűnése eIőtt már teljesített
szolgáItatásszetződésszerűpénzbeliellenéttékéte jogosult.

9 .4.

/

1elen szerződéstől bármelÉ fél azonnah'hatál7yalításban, indokolással ellátva felmondhatja,
féI a szetződésben vállalt kötelezettségeit sulyosan megszegi.

^
ha a másik

Eladó tészérőI súlyos szerződésszegésnek minősril kiilönösen:

.

&2,

üWL

- ha vá1Ia\t kötelezettsé gei ellátasához szükséges hatályos jogszabáIyokat sulyosan megszegl,

- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét írásbeli feLszőtltás ellenéte, az abban
megj elölt ésszerő batáidőben sem telj esíti'
- titoktattási kötelezettségét megséti,
- amennyiben a száLlttassal20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az esettmegtendelések teljesítése során félévenbelül háromszor késedelembe esik a leszállítássa|
- amennyiben a szetződést' vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét hatmadik
személy részérea Vevő előzeteshozzájár:'Iása nélkril áttuItázza,
- amennyib en m^gataÍtásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(hzonnaü' hatáIyű felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbéne és valamennyi kárának
j ogosult.)
érvényesítésére

Y ev ő részétől sűyos szetződésszegésnek minősúl ktilönösen:
- az eladő szerződésszerű teljesítésétlegalább kettó alkalommal megtagad1a,
- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fuetési kötelezettségét írásbeli
feIszóKtás ellenére sem teliesíti,
- titoktatási kötelezettségét megséti.
9.5./

A

felek tögzítik, hogy avevő az elállásí joggyakorlására ateLjesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szeuődés megszűnése' megszüntetése esetén a felek 8 napon beltil kötelesek egymással
elszámolrri.

X. Egyéb rcndelkezések
10.1./

-

A szerződő

felek tögzítik, hogy a jelen szetződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolaftartó

avevő tészérőI:

Név: Dr. Zimmerm an Katalin Íőgy ógyszeÉsz
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszl<y Laios utca 5.
Telefonszám: *36 30 20 62 508
T elefaxszám: + 36 94 / 327 -87 3
E-mail cím: zimmerman. katalin@matkus ovs zlry. hu

-

az e|adőrészétőI:

Név: Rádi Gábor
Ckn: 1139 Budapest Váci út 81-83
T elefonszám: *36- 18861448
T elefaxszárn: * 36- 309L9280 5
E-mail cím: gabot. taőt@ecolab. com

A

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattattőja a jeLen szetződésben meghatátozott
ny7atkozatokon tul egyéb, a szetződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

Az

eladő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogkápes'
bejegyzett és az ajánlat benyujtását rr'egelőző 75 naptál nem tégebbi cégkivonattal és aláfuási

L0.2./

10

rű l,r,

,0#L.

címpéldánnyal (aláirás_mintával) igazolt adataíban váItozás nem történt, és a jelen szetződés
alatrás ára telj e s körű f ethataknazás s al ren delkezik.

Az

eladő által képviseirtszets,eze9kijelenti, hogy 201'1. évi CXCVI. törvénynek megfelelően
át]áthatő szeÍvezetÍLek minősül. (/ÍrILÍrHArÓsÁa rrnrzTKoZAT- 6. sz. meIIéHet)

10.3./

10.4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéteh szetződést - ktilönös tekintettel a
véteLátta,illetve a felek 1oga1tz- és kötelezettségefue _ csak közös megegyezéssel, írásban, aKbt.747.
$-ában foglaltak figyelembe vételévelmódosíthatják.

A szerződő

felek megállapodnak, hogy a jelenszetződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban peÍen kívtili tátgyalás utjánktván1ák rcndeznt Amennyiben ennek során egyezség nem
10.5./

jön létte, úgy petétéktől fiiggően kikötik a Szombathelyi Törwényszék, illetve a Szombathe\i
J

átásbtőság |<lzátőIagos illetékes ségét.

10'6./A jelen szerződésbeÍI nem szabáIyozott kétdésekbenaPoIgfnTörvényköny'vtől szőIő2013.
évi V. törvénynek ptk.) az adásvéteü szetződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a
szerződéseke vonatkoző áItalános rendelkezései, valamint akőzbeszerzésekrőI szőlő 201'5. éi
CxLm. törvénynek (Kbr) a szetződések módosítasára és teljesítésérevonatkoző szabáIyaí'
valamint, az owostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM tendelet vonatkozó
rendelkezései' illewe a votatkoző hatályos m^gyar jogszabá|yok rendelkezései irányadóak.

A

szerződő felek a jelen adásvételi szetződést elolvasták, megértették, annak tendelkezéseit

egyezően étteknezték,és azt, mint valós ügyleti akatatukkalmindenben megegyezőt, jőváhagyőLag,
cégszerűen futák aIá.

Á jelen szetződés a

(négy) etedeti példányban készült, me1yekből3 (rátom) példány avevő,

példány az eladő biÍtokába kefiil.
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Szakmai ellenjegyzés:
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s7. ruelléklet: Igéryeh terzlékek lish!'a

3.

s7 nellékkt: Arhiblá<at

2.
4.
5.

6.

s4 netléktet:

Éitrrgrrrdetőlap

sv n e IIékk t: Ir|1ilatko ryt alu,1llalko 1ő ige ry b euén léníI
sv nellékkt: ISo 9001 szednti tnmőséglÍátyításttendszene votatkoző tanusíwány/az
ezzel egyenértékű'mnőségbiztosítási intézkedéseinekleítását tafialmaző dokumentum
s7,

rzellékkt: Atlótbatósági n1ilatko7at
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2.

sz. melléklet

ESETI MEGRENDELŐLAP
Szetződésszám:
Szetződés tatqla:*Manuólis míÍszer-eszközfertőtlenítő tisztítószer"
Vevő: Matkusovszky Egyetemi oktatőkőtltáz (székhely: 9700 Szomb"th"ly, Markusovszky
Lajos utca 5.)
Szál]itásl' cím:

I(apcsolattattó neve, elérhetősége:

Terrrlék negneue7ése

Ternék

Igéryleh

Netflí

Brutflí

kóds4írua

nenn1iság

eglségir

egységir

rry

(F'

(.....)

OssTgsen

(brutní

F|

/.
2.
3.

Kelt.

Kapcs olattartó aláítása

t3

/a,

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁzer
Szetződésszám:

Szerződés tÁrEy a:,Man udlis mííszer-es zkö zfertőtlenítő tis ztító szer "

Termék negneue7ése

Terrnék

IgátEelt

Nettó

Bruttó

kóds4ina

rzenn-yiség

egységár

egységir

rrl

rr4

2070 Ft/kg

2628,9

(. .

't.

Sekusept aktiv

305055

..)

/950 kg

Ft/ks

Ossrysen

pruttó

F)

5 t26 355
trt

2.
3.

I4

/'11',0{rr
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4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT

Az IGÉNYBE VENNI rÍvÁNr AlvÁrrÁLrozÓrnÓr
Alulírott Kriston Péter, az Eco|ab-Hvglene Kft. (székheLy: 7739 Budapest Yáci ut 81-83.) eladó
képviseletében eIjáwa, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (szé|úe|y: (székhely: 9700
Szombathely, Markusovszlry Lajos utca S.)vevő áItaI lebonyolított ,,Fertőtlenítőszerek
beszetzése - 2019 ''tátgylkőzbeszerzésieljárásban a vevóvel2019. december 6. napjánmegkötött
száL]itasi szerződéste hivatkozáss aI aközbeszetzésekről szőIő 2075. évi CXVIII. törvény 138's (3)
bekezdésealapjánazalábbínyl7atkozatotteszem.

Nyilatkozom, hogy akőzbeszetzési eIjaús etedményeként megkötőtt szállitási szeuődés teljesítése
során nem kívánunk aLvál]atkozőkat igénybe venni.

Kelt Budapest,Z0t9. decembet
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