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vevő és eladó a továbbiakban egpittesen: felek

-

az ahiitott napon és helyen az aIábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBULUM

A szetződő felek tögzítik' hogy avevő mjnt a kö7besry@sekről qóló 2015. éVi CXLIU. tötvény
(a továbbiakban: I(bt.) 5. s (1) bekezdés ) pontja szerinti ajánlark&ő szervezet a Kbt. Második
Rész 81.$_a alapián uniós eliárásrendbe tatoző, nyílt kőzbeszetzési e!árást indított az
,rFettőtűenítősz etek be s z etzés e - 20 1 9'' tárgyban.
1,.1'./

1'2./ Az 7.7./ pontbanmeghatarozottkőzbeszetzésieljárásban a Kbt. 76.Í (2) beke7dés a)pon|'a,azaz
a legalacsonyabb ár étékelésiSzempont alapján avevő számára a legkedvezőbb érvényes ajánJatot
az eIadő tette, akit a vevő ene tekintettel a közbeszetzési eI1árásban a 9. részaiánlati kör, azaz a
,,Gépi eszköz tisztítószer és öblítőszer'' tekintetében az eIjárás nyertesévé nyilvánított.

1.3./ A felek tögzítik' hogy 1eIen szerződésüket az 7.1./ pontban tögzitettkőzbeszerzési eLjárás
eredményeként,
eljárást megindító Íelllivás, valamint a felhívást l<tegészítő és egyéb
^z
kőzbeszerzési dokumentumok és az eladő mint nyettes ajánlattevő áItaI ben1újtott a1ánlattarta7ma
szetint kotik meg.
1,.4.

/ A jeLen szetződés alapján ftzetendő ellenszolgáltatást

a

vevő saiát forrásból biztosítja.

/ A felek rögzítik, hogy jeLen szerződésük ebváIaszthatatlan mellékletétképezik az 1 .1 / pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, tgy különösen' de nem |<lzfuőIagosan az
eljfuástmegindító felhívás és az egyébkőzbeszerzési dokumentumok' valamint a nyettes a1ánlattevő

1 .5 '

a1ánlata.

rr. A szetződés tátgya

r

'

2.1./ A )eIen szerződés alátrásával az eladő eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerződés 1'.1'.f
pontjában hivatkozott kőzbeszetzést e\járás ajánlats' Íelhivásában, valamint a kőzbeszerzési
dokumentumok műsza\<tletásábanrészletesen meghatátozott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű, az 1'. sz' mellékletben meghatátozott termékeket (a touábbiakban: temákek)'
2.2./ Az eladő a je\enszerződés alátásáva| uállalja, hogy a 2.1./ pontbantögzített tetmékeket a jelen
szerződésben foglaltak szer'int avevő részérehatándőbenleszáIlga és átadja.

2.3./ Afelekmegállapodnak,hogyielen szerződéskeretébenopciótkötnekki,azaza2.1'./pontban
meghatározott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek friggvényében * 30
százaléWal eltérhet. Vevő egyolda\uan,legkésőbb a szerződés ltatátozott időtattamánaklejáttát
melynek
mege\őző 30. napig ígényszednt rendekezhet az opciós'mennyiség
^frréteIérőI,
Ieszá|Lttására a 3.5./ pontban foglaltak tányadők.

A

felek rögzítik, hogy a szetződés hatáIya afatt azon tetmékek esetében, al:.o]' a piaci trendnek
megfelelően rövid időn belül műszakif tecbnolőg1ai váItozások mehetnek végbe, illetve nem
elérhetőek, ott lehetőséget biztosít a vevő az eLadő áItal:' termékváItásn annak érdekében,hogy a
szerződésidőtattamaa|attaz AjánlatkétőkiszolgáIása mindig mag^s színvonalon tötténhessen. Az
eladónak a termékek elavlIása, megszűnése esetén is biztosítaniake77az ellátását, az a1ánLattételkod
tetmékválas ztéknak megfelelő új tetmékkel.
2.4./

A tetmékváItás sotán a következő szabáIyokat kell betatani és akalmazni:
o A vevő a beielentett terméIs,áItásokat megvizsgá|ja, majd értesítiaz eladót a döntésről.
o Á mega1ánLott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teliesítményb ell'f műszalijpataméterekkel kell tendelkezni, mint az előd tertnéknek.

o Az ű) termékek gyártmánycsaládjának meg kell egyezti az előd
o
o

termék

gyáttmánycsahd1ával
Az új termék fua rr'ég magasabb teljesítmény /kapacítás esetén sem haladhatja meg az
elődtermék árát'
Amennyib en az e|ad6 nem tudja biztosítanta megtendelt termék szál]ltását (előre bejelenwe
a vevő tészéte, indokolva) úgy u vevő áItaI jőváhagyott ternéket köteles biztosítani, és
annak költségét állni

III. A szetződés hatáIya, a teljesítés hrly, és hatátideje

A

felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötéste korábban kerül sot, mint a 320/2015.
(x.30.) Korm. tendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zátőtanusíwányl<tá|lttásának
napja,úgy a jelen szerződés a320/2015. (x. 30.) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szerinti zárő tanusítvány l<táIttásánaknapjátkövető második hónap eIső napjánléphatáIyba, kivéve
a320/2015. 6. 30.) I(otm. rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennál)ását, amely esetén a
jelen szerződés mindkét féI áIta1:' a|áttásának napját követő második hónap első nap1án hatzlyba.
Amennyiben a szetződéskötésre a 320/2015. (x. 30.) I(otm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti zátő tanűsis,ány ktállttásánaknapját követően kerül sot, ugy a szerződés a felek általi
alátásának napját - az utolsóként alátő ÍéIaIátásának napját - követő második hónap első napján
3.1'./

|éphatálryba.

3.2./ A felek a jelen szerződést a hatáIyba lépéstőlsz^rnitott 24 hőnap hatátozott jdőtartarnta
kötik meg.
Á felek tögzitk, hogy a vevő egyoldalúan, legkésőbb a hatátozott időtattam lejártát 30 nappal
megeIőzően az eIadőval tásban közölt nytlatkozata útján jogosu|t a szerződést - a további

tendelkezések változatfanul hagyása mellett legfeljebb t2 (tizenkettő) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés opcióval növelt mennyiségéta szerződés időtartama
alatt nem vette igényb e. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség (opcióval nóvelt)
elfogyasztásátg, de legfeljebb 12 (tjLzetkettő) hónappal hosszabbíthatő meg.

A meghosszabbított

időtattam alatt az Eladó köteles a jelen szerződésben foglalt váItozaúan feltételek mellett

a

termékeket leszállítani.

3.3./ A felek rögzítik, hogy tekintettel atra,hogy abeszetzés tátgya központosított - országos,
tegionális -, illetve fenntattó áItaI, vagy a fenntaftő megbizásából indított közös kőzbeszerzésl,
eIjárásba is bevonásra kerülhet, ezértveyő akövetkező bontó feltételt köti ki: Yevő szerződéses
kötelezettséget kizárőIaga PoIgán Törvénykönyvről szőIő 201'3. évi V. törwény ó:11ó. $ (2)
bekezdése szednti, atra vonafkoző bottő feltétellel vá17al, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára
vonatkozőan a kőzpontosított közbeszerzési tendszetben, összevont közbeszeuést eljárásban,
yagy fenntafiő áLtal,vagy a fenntattó megblzásábólindított közös kőzbeszerzési eljárás keretében,
^
keretmegállapodás vagy szerződés kenil megkötésre, a központosított, közös vagy cisszevont
kőzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rőgzítik, hogy ebből eladónak
SeÍrmilyen hátányos következménye nem szátmazhat.

A Íelek kifejerytnn

rt)grytik, bogy eryn bontó felténlt ki$rólag abban a7 esetben alkalna7vík, amenn1iben a
köQontositott, kö7fu uagy össryaont kö7betry@s keretében negkltötÍ keretnegillapodás aag1l sryt7ődés tárgya

ajekn sryrvődés tárgyát képe7ő ualamenn-yi terméket. Arthk riig71tik, bogy abban a7esetben,
ba a köpontosított, köyös uagy össryuont kövbesry@s keretében negkötött keretnegillapodás uagt sryraődés
teljes egesyében lefedi

kivirólag

a

jekn sryr7ődés tárgyát képe7ő termékek rueghatáro4ott körére
uagy öss7euont köpbetry@s

teryed

ki, a felek a jelen

sryryődást a

keretrzegillapodás uagy sryr7ídésről ualó
tudonássryrryíst köuetően baladéktalanul a Kbt. /1'l.! (4) beke7dés a) poniárafgyelernmel kii7ösen akként
rnódosífák, bogy o< éintett termékek nenr11iúget a7 eladti által nár ksvillitott nenn1iségre csökkentik,
éintett terrnékek s3illítására a7 eladó a köQontosított, kö7ös uagy tiss7euont
fgyeknnel arra, hogl

köpontosított, kö7ös

keretében negkötötÍ

ai

körybesry@si rendsryr keretében létre./ött sryr7ődásrefgyelemme/nem könles. AÍelek riig71tik, hogy afent rög(tett
feltátekk entében fellépő sryr7ődésnódosítfu (a neguásárolni kíuánt terrnéknenn1iság uökketttén) köuetke7!ében
aieladó semmil1en igeryt nern éruén1esíthet a ueuőuel srymben.

Az eIadő a 1elen szerződés tárgyátképező termékeket a 3.5. / pontbzn megl'ntározott ütemezés
szetjntavevő 9700 Szombathely, MarkusovszL<yLajos utca 5. szárlr alatti székhelyéteköteles
szá\lttani és ott azt a vevő kapcsolattartőja tészérea jelen szerződés 3.6./ ponga szerinti átadás_
áwétell' eLjárás ugán átadn.
3.4 ' /

3.5./ A felek rögzítik, hogy eladő a tetmékek leszál|ttásáta a je\en szetződés 3.2./ pongában
rögzített szerződéses ídőtattam alatt folyamatos, havi rendszetességű szállítás ketetében
köteles az INCoTERMS 2000 DDP paritás szeíint a vevő eseti megtendelései - az eseti
megtendelőlap a ielen szeruődés 2. sz. mellékletét képezi - alapján. Az eladő köteles a
termékeket a jelen szerződés 3.1'./ pontjábanmeghatározott helyen avevő kapcsolattartőjarészére
a 3.4./ pont szer{nt átadnlaz aIábbi feltételek szerint.

Á

vevő havonta jogosult megtendeléseit továbbítati az eladó felé. Yevő az adott hónapra
vonatkoző megtendelését a szetződés időtatama alatt minden hónapban a tárgybő 5. nap1áig

köteles eseti megrendelőlapon , tásban (e-mail, fax' posta) megküldeni az eladő felé.

Az

eladő

az

esetl megrendeléskézhezvéte|étőlszámitott legkésóbb 7 (hé0 napon belül szállítja le

az abban megjelölt tetmékeket.
u
Munkanapon B:00 őra és 15:00 óta között eladő részétebeérkező megrendelések aznapi,
^íg
15:00 és a 08:00 között beétkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon

megrendelések másnapi, a Megtendelés Jeadásként kezelendők.

Eladó havonta egy alkalomma| a havt szá\\tásokat követően, az adott hónapban leszá\ktott
termékmennyiség után jogosult a részteL1esítésellenértékétőIYevő részéte szám1átl<ú1]ttant.

Vevő eseti megtendeléseinek tattaImazniuk kell a

|eszáLlttati \úvánt áruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szál]ttas nap1ának kért időpontját, amely idópontot eladó köteles
figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a száL1ttást.

Yevő részérő| a megrendelést a I{özponti Raktát illetékes előadőja végzi, az
I(özp onti Raktát dolgozői v égztk. (hétfő-pénteken 8. 00- 1 5. 00 ótátg).

áwéte1l, Íeladatokat a

Sürgős esetekben eIadó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés alapján 12-24 őtán beliil tattozik teljesíteni. (Sütgős esetnek minősül, amennyiben Vevőnél váratfan
tendkívüü helyzet (p1: valamely Eladó termékhiánya áll fenn). Ezen megrendelések ellenétékétől
az eladó j ogo sult a bavi s zán]ákor' felül s oron kívül s zám1 át l<táLlttan.
Ela dó eIő s z áL]ttás ra kiz ár őIa g a Y

ev

ő írá s o s ho z záj árvlás a

ese

tén j ogo s ult'

Amennyiben az BIadő egyéb okok miatt a megtendelt tetmékekethatárídőre nem teljesíti, úgy
köteIes a Yevő által megielölt azonos funkcióiú, azoÍ|os paranétetű terméket a Vevő tészétea
ezze|kapcsolatban felmenilő minden költséget Yevő tészéte
termék egységáránbbtosítati,vagy
^z

megtéÍíti.

Az átvetttermékek vonatkozásában a

mennyiségi hiányokról és sénilésekrőlavevő jegyzőkön1wet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladó részéte.A megállapított hiányokat és sérrilt ter:rnéket

Etadó a jegyzőkönyv kézhezvéteIétőIszámított 5 napon belül saiát költségéte

utánszá7]ttássa|

tattozik pótolrri.
3.6'/ A felek megállapodnak' hogy a 1eIen szerződés tátgyátképező tetmékek áwételekot - a 3.4'/
pontban megjelölt helyte történő megérkezésekot-' azoknak a vevő meghatalmazottja tészére
történő átadásátmege|őzően kii7ös átadás-átaét€li eljárást tartanak, melyrőI1egyzőkönyvet vesznek fel.
átadásra kertilő tetmékek megfelelnek a jelen szetződés 1.1'./ pontjában
meghatározott közbeszetzést eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az
a1ánlat tartalmának, valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevő kapcsolattaftőja az átadás_
áwétell' e|járást követóen - a jelen szerződés 6.2./ pongában foglaltak figyelembe vételévelaz
teliesítésiigayolást ad az eladő tészéte.Á teIjesítési tgazolás Íotmája a száL]itőllevéI igazoIása)
^z^z
Á
vevő
átvételkot
ellenjegyzi.
a
meghatalrnazottja
szá\]ttőlevelet
a
vevő
eladő áItzI elkészített
^z
I(bt. 135. $ (1) bekezdésébenfogIa\takta tekintettel a szenődés teljesítésénekelismerésétőI
(teljesítésigazolás) vagy az elismetés megtagadásáról legkésőbb az eladő teljesítésétől'vagy az ető|

Ámennyiben

az

szőIó trásbeli étesítéskézhezvételétőIszámitott 15 (tizenöt) napon belül ításban köteles
nyilatkozni.

IV. Fizetési fe(téteűek
4.1,./ A szeuődő felek a jelen szetződés tárgyát képező termékek _ az 3. sz. meúléHetben
felnintetett mennyiség és egységár alap)án számított _ vénlárát az eladő ajánlatának megfelelően az
alábbtak s zednt rö gzitlk:

nettó

vételár

mindösszesen

72

bruttó

hónaora

hónaota

818 560

1 039 571

A fenti

vételár

mindösszesen

12

nettó

vételár

mindösszesen

24

bruttó

vételár

mindösszesen

lnőnarn,ta

hőnapta

1 637 120

2 079 142

24

- az AFA

összegén felül - tartaknazza az eladő 1elen szetződés teljesítése érdekében
felmerÍilt valamennyi költségét és kiadását, ktilönös tekintettel a szerződés tfugyátképező termékek
ellenértékéte,annak az átadás helyszínére tőtténő szá\]ttásánakkö1tségéte, a termékek behozataláva|
és fotgalomba hozatalával kapcsolatban felmenilt költségekte, vámta, illetékte, egyéb dÍ1akn,
valamint a kfuakodás költségére. Áz AFÁ jogszabáIyiváItozásaesetén avételát bruttó összege annak
me gfelelő en automatiku san v áIto zik (nő v agy c s ökken) .
összeg

Á

megadott yéteI^ÍBx át, amely tattaknazza az e|adő teljesítés kötében felmenilt valamennyi
költségét és kiadását, így az eladó további dtjazásra nem jogosult. A szerződéses ártól az eladő a
szetződés időtartama alatt nem téthet el, különösen nem inflációs vagy beszál1ttói áremelkedéste
való hivatkozással.

A

fe\ek rőgzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tetmékek vételára a vevő havi
az esei megrendelő lapok tartalma szerint, a leszál]ttást
követően havonta utólag esedékes. A számfa benyújtásának feltétele, hogy siketes átadás_áwéte|
megtörténjerl, azt a vevő vagy annak meghataImazotga tgazolja. A vevó előleget nem biztosít.

4.2./

rendszerességű megtendelései aIapján,

A

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő a véteIárat I'nvonta, az esett megtendelő lapok alap1án
az eladő áItal _ a tetmékek kifogásmentes átadás-áwéteIét
követően, a vevő kapcsolattatója áItaI alátrt teljesítési tgazoIás (száIttőIevéI) alapján - kiállított
szán7a ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést)követóen' a jelen szetződés 1'.1'.f
pontiában meghatározott közbeszerzési eLjfuás eIjárást megindító fel|űvásában, illetve akötelező
egészségbíztosításrólszőIő 1997 . évi LXXXIII. törwény 9/Á. $-ban rőgzített eltétéssel a Ptk. 6:130.
s (1)-(2) bekezdésébenmeghatáÍozott szabáIyok szednti, a szántla kézhezvételétő|számított 60
napos határídőben köteles rnegfirytni az eIadő tészére, az eladő jelen szerződés fejlécébenmegielölt
batkszátilájára tőrténő banki átutalás űt1án. Az eladő a kifogásmentes átad^s_áwételt és a teljesítési
ígazoIás átadását követő legkésőbb uzenőt (15) napon beltil köteles a számlát l<tál]ttant és
megküldeni avevő tészére.A számlához a tel)esitésitgazolás másolatát az eladínak csatolnia kell.
IeszáL]ttott ternékmennyiség wtán,

4.3./ Amennyiben a vevő a leszá1]itott termékek tekintetében a 2. s7 nelléklet a|apján számitott
meghatározott vételáÍÍésztfvételárataz esedékességetkövető 8 napon beltil egyszeri írásbeli
felszőlttas ellenéte sem fizeti meg,az eIadő a Ptk. ó:155. $-a szednti kásedebni kamatrajogosult.
4.4'/ Az eladó nem flzethet, illetve számolhat eI a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a l(bt. 62. s (1) bekezdés k)pont ka)-kb) alpont1a szerinti feltételeknek nem

megfeleló társaság tekrntetében merülnek fel, és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Az eladő a szetződés teliesítésénekteljes időtattama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számáta megismerhetővé teszi és a l(bt. 143. $ (3) bekezdése szeinti ügyletektől a vevőt
haladéktalanuI értesíti'

4.6./ A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése alapián rögzíúk, hogy a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból etedő taftozásával szemben csak a jogosult által eüsmeÍt, egynemű és lejárt
követelés ét számithat1a

b e.

V.

5.1./

Az eladó köteles

Eladó jogai és kötelezettségei
a3.2./ pontban meghatározott
pontjában meghatátozott közbeszetzési e|1fuást megindító

a jelen szetződés targyátképező termékeket

határidőn belül, a 1elen szerződés 1'.1,./
felhívásban' közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eLadő ajánlatábanmegltatározottak szerint
eljárás utján _ a
Ieszál7ttati, és a vevő székhelyén átadn és ott - a 3 .3. / pont szerin t1
^tadás_átvétell'
v ev ő l.li tokába bocsálani.

Az

eladő a jelen szerződés tárgyátképező termékeket sértetlenül, annak épségénekbjztositása
mellett' az aztbiztosító csomagolásban köteles át^dÍl1a vevőnek. Eladó aIeszál1ttandó termékeket

5.2./

a száL]ttás mődjának megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken a lejfuat időpontját 1őI
|áthatőan feltrintetve) szálltqa le. Á csomagoláson a megfelelő kezelésre és táto|ásra vonatkoző
címkékfelnintetéste kenilnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy kötelesIeszáLlttati' hogy az e|adő
áItaI előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget tattalmaző
egys égcs omagot nem s zá\]tthat.

Á
-

csomagolási egységen és a szá\]ltőIevéIen az alábbi adatok szetepelnek:
Vevő megnevezése: Matkusovszky Egyetemi oktatőkőrház

- a csomagolás tartalrrra
- a szerződés tátgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
_ szál]ttási cím: ..
_ száL]ttottmennyiség, Nettó Ft,

Áfa,btuttó Ft

Az

eladő a szerződés teliesítésekot köteles avevőttrásban tQ'éko7latni a jeLen szerződés tárgyát
képező tetmékek lényeges tulajdonságatrőI. Az eladó köteles továbbá a ielen szerződés targyát

5.3./

képező termékek tendeltetésszerű hasznáIatához, felhaszná|ásához szükséges mindennemű
tá1ékoztatást és infotmáciőt ltásban is megadni.

5.4./ Az eIadő s7auatol azéft, hogy hatmadik személynek a jelen szetződés tárgyátképező termékek
tekintetében nincs olyan 1oga, ameIy avevő tulajdonszerzését akadáIyozzavagy kor|átozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban' jogszabályokban előtrt szakmai és
minőségi követelményeknek, az eljárást megindító felhívás és az egyéb kózbeszetzésj
dokumentumokban eIőttt feltételeknek, a benyujtott ajánlatában meghatározott mtlszal<t
specifikációknak, valamint a szakrna szabáIyai szednti előírásoknak maradéktalanul megfelelnek.

Eladó szav atolja, hogy
az általa 1elen szerződés keretében szál]ltott tetmékek űjak,hasznáIatban még nem voltak,
:

a

-

a

ÍendeltetésszetíihasznáIaÚa. valamint mentes
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladő vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulasztásáva| bármilyen más módon összefriggő hibáktól.

szálutott termékek alkalmasak

5'6./ A szerződést a l(bt. 138. $ (1) bekezdése aIap1án az eladőnak kell teljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshez az akalmasságánaktgazolásában részt vett Szefvezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. F' szetvezetek bevonása akkot
tnaradhat el, vagy helyettük akkot vonható be más (ideéttve az átalakulás, egyesülés , szétváIás űgán
történt jogutódlás eseteit is), ha az eladő e szeÍ\rezet nélkül uagy a helyette bevont új szervezettel is
megfele1 - amennyiben a közbeszerzési eLiárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján avevő szíikitette az eljárásban tésztvevő gazdasági szeteplők számát, az
eredeti szervezetekkel egyenértékűmódon megfelel _ azoknak az a7kalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladó aközbeszerzést eljárásbzn az adott szetvezettel együtt felelt meg.

Az

eladő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az eladőnak valamennyi olyan

alváL]alkozót beielenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében,és - ha a mege\őző
kőzbeszerzési eljátásbafl
adott abállalkozőt még nem r7evezte meg - a bejelentéssel együtt
^z
nyilatkozni anól is, hogy az áItala igenybe venni kívánt alvál]alkoző nem áll kjzátő okok hatálya alatt
(4. sz. meúléHet). Az eladő a szetződés teljesítésénekldőtartama alatt köteles a vevőnek minden
további' a teljesítésbebevonni kivánt alváL]a\kozőt előzetesen beielenteni, és a bejelentéssel együtt

nyilatkozni aról is, hogy az áItaIa tgénybe venni kívánt alvátlakoző nem

á11

l<tzfuő

okok hatálya

alatt.

A hilföldi

adóilletőségű eladó köteles a szetződéshez arra vonafkoző meghatalmazást
csatolni, hogy az illetósége szerinti adőbatőságtőI a magyat adőhatőság közvetlenül beszetezh.et az
eladőnvonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély igénybevételenélkril.

5'7./

Az eladő a szetződés megkötésekot köteles a vevónek bemutatni, iIletve másolatban köteles
átadntbátmeIy akkreditált fuggetlen szervezet áItaIklál]ltott ISo 9001 szerinti minóségtrányitásí
ÍendszeÍÍevonatkoző tanűsítványátvagy az ezze| egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Ielrását (5. sz. meIIéHet), melyet a szerződés hatalya aLatt fenntart. Ezen eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szerződés sűyos megszegése miatt jogosult a szetződéstől elállni,
illetve azt az onnalt hatálly aI felmondani.
5.8./

VI. Vevő jogai és kőtelezettségei
_ az eladő szetződésszerű teliesítése esetében - köteles a 4'1' ' / pontban rneghatátozott
aételárat esedékességkot a ielen szetződésben foglaltak szetjnt az eladónak rnegfr7etni.
6.1,.

/ Avevó

6.2./ Avevő a könilmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül - amennyiben az kriiönösen
ab1bajeltegét tekintve lehetséges és e|várhatő,lehetőség szer'int a3.6./pont szerint1^tadás_át{étel1'
eljárás sotán - köteles meggyőződni atrőL, hogy a te[esités rnegl'elelő-e. Amennyiben a termékek
megfelelrrek a jelen szerződésben meghatáÍozott követelményeknek és a tendeltetésszetű
hasznáIatra alkalmasak, avevő köteles a ter:rnékeket áwenni.
6.3./ Avevő

a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt |ltbát/Ítlbákat köteles annak felfedezése
után az eladóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.

VII. A felek jogai és kőteűezettségei - kőzös

7.1/ A szeÍződő felek kötelesek egymást minden olyan köniLményről haladéktalanul értesíteni,
amely a jelen szerződés etedményességét,vagy kellő időre valő e|végzésétveszélyeztei,vagy gátol1a,

illetve személ}riket érntő váItozástől is kötelesek egymást értesíteni.Áz étesítéselmulasztásából
eredó kárért a mulasztő fél felelős.

7.2/ A felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítésesorán a másik félról tudomásukra jutott
tnformácíőtüzleti titokként kezelik, és azt hatmadik személy tészétenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájáru|ása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez
a rendelkezés közétdekből nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minősülnek az uzlea titok köÍébe taftozónak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő
mag4vagy az ar:.a feIjogosított személyek, szewezetek jogszetűenhoztak nyilvánosságra' illetőleg
a közérdekből nyilvános adatok.

A titoktartásra vonatkozó rendelkezéseka szerződés megszűnésétkövetően is fennmatadnak.
7.3./ EIadő amegállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabáIyzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. Eladó vevó székhelyénekés telephelyeinek tetiiletére belépő
dolgozőtnak a beléptetéshezszükséges' szeméIyazonosságuk lgazolásáta szolgalő adatokat (név,
s z emé\i tgaz oIv ány s zám, Lakcim) kö tele s v ev ő r és z ér e átadnt.

VIII.
B.1./

Sz avatos

s

ág, jótáIlás, a szeÍződés te(jesÍtésénekbiztosítékai

Az eladó felel (szavatol) azétt, hogy

a vonatkoző jogszabáIyokban
(kellékszavatosság).

képező termékek rendelkeznek
szerződésben meghatátozott tulajdonságokkal

a jelen szerződés tárgyát

ésa

8.2'/ Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szetződés tárgyátképező eszkóz peÍ-' teheÍ-, illetve
igénymentes ( ogszavatosság).

B.3./ Az eladő a 1e!en szetződés tátgyát képező tetmékekre 12 (azenkettő) hónap id,őtartami:
jőtállástvál]al. A jőtá\Láskezdő időpontja az adott tetmék átadásánaknapja.
jőtá17ás, illetóleg szavatosság tdeje aIatt az esetleges hibák kiküszöbölése dtjtalan. A jőtáLlásivagy
szavatossági idő alattfel1épő hiányosságot,h]báthaladéktalanul eladó tudomásáta kell hozni, eladó
pedig köteles haladéktalanulintézkedni, ah]bát,hiányt kicsetélésútján kiküszöbölni. Eladó aYevő
általmegküldött hibabejelentés alapjánköteles a terméket saját költségéte 30 (harminc) napon beltil
kicsetélrri. Á kicsetéit ár'rr tekintetében a hiba kiküszöbölésének ídőtartama a cseÍe időpontjátőIűjra

A

kezdődik.

Eladó gatanctatvállaI arla, hogy a szetződés tátgyátképező tetmékek megfelelnek a törvényes és
szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyaÍotszági fotgalomba
hozatalhoz és üzembe helyezéshez szükséges 4/2009. (III.17.) EüM tendeletben e|őtthatőság1
engedélyekkel. Eladó a szál]ttással egy időben is köteles átadrttvevő részéte a megfelelőségetigazoIő
tanűsírrány rrrás olatát.

B.4./

Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelós,

napokra vonatkozőan

a késedelmes

késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
teljesítésnettő szerződéses ellenértékének1,So/o-af nap méttékű

késedelmi kötbért köteles ftzetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítés
nettő szerződéses ellenértékének9'/o_a. Á felek tögzitik, hogy a vevő az eladő 6 (rat) napos
késedelmét követően iogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnalihatállyal felmondani. Áz
eladó mentesül a kötbét meg{izetése alőI, ha a vevő mu|asztása miatt esett késedelembe' vagy
késedelmétaPolgári TörvénykönyvrőI szőIő 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. s (1) bekezdése
szerint kimenti.

Az

eladő' ha olyan okból, amelyért felelós, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenértékének 20o/o a métékűhib ás telj esítés i kötbért köteles ftzetri.

B.5./

_

8'ó./ Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért az eladő felelős' abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbét fizetéséreköteles. Á meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó
szerződéses ellenérték30 o/o_a.

IX. EláIlás, a szetződés felbontása, megsziintetése
9.1'./ Avevő a szenődést felmondhatja,vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
amennyiben:

_

aszetződéstől elállhat,

9.1.1./ feltétlenül szükséges a szetződés olyan lényeges módosítása, ameLy esetében a I{bt' 141. s
alapján aj kőzbeszetzésí eljáúst kell lefolytatni;
9.1.2./ az eladő nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betafiását, vagy az eladó személyében
érwényesen olyan iogutódlás következett be, amely nem felelmeg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9.1'.3'/ az EUMSZ 25B. cikke alapján a közbeszerzés szabáIyatnak megszegése miatt
kötelezettségszegési e|járás indult vagy az Európai Unió Bítósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta' hogy az Európai Unió jogábőI eredő valameIy kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és abtőságáltal'megál7apított jogséftésmiatt a szetződés
nem sernmis.

/ A

vevő kötele s a szerződéstől elállrri , ha a szetződés megkötését követően jut tudomásáta,
bogy az eladó tekintetében akőzbeszerzési el1áús során|lzárő ok állt fenn, és ezértl<t kellett volrra
zárni a kó zb es zetzé si elj árás ból.
9 .2

9.3./ A vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy kozvetlenül 25o/o_ot meghaladó tulajdoni tészesedéstszerez
valamely olyan jogi szeméIy vagy személyes joga szerint jogképes szeÍYezet, amely
tekintetében fennáll a I(bt. 62. s (1) bekezdés k)pont kb) aIpont1ában meghatátozott
feltéte1;

a az eladő közvetetten vagy közvetlenül

25o/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést szeÍez
valameLy olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint iogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1) bekezdés k)pont kb)alpontjában meghatátozott feltétel.

Á

jelen pont szerinti felmondás esetén az eladő a szetződés megszűnése előtt mát teljesített

szo|gáItatás szerződésszerő pénzbeli ellenértékérejogosult.

9.4./

A jelenszetződéstőlbármelylk fél azonnahhatállyaltásban' indokolással

ha a másik fél a szetződésben váLlaLt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

Eladó részérőIsúlyos szerződésszegésnek minősril lnilönösen:

ellárrra felmondhatja,

_haváLlaltkötelezettségeiellátásához szükséges hatályos 1ogszabáIyokat súlyosan megszegi,
_ ha a jelen megállapodásból etedő valamely kötelezettségét írásbeü ÍelszőLttás ellenére, az abban
megjelölt ésszerű hatáidőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsétti,
- amennyib en a szá\]ttással 20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az esetlmegtendelések teljesítése során fél éven belűl háromszot késedelembe esik a leszállítással,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát' illetve kötelezettségét harmadik
személy tészérea Vevő előzetes hozzá1ártiása nélkiil áÚuházz4
- amennyiben magataÍtásával a vevónek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(Ázonnali

hatáLyű' felmondás esetén a vevő meghiúsulási

kötbéne és valamen nyi kfuának

ogosult.)
érvényesítésére
j

Y ev ő tészétől súlyos szerződésszegésnek minősül ktilönös

en:

az eladő szetződésszeú teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja'
- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
-

feIszőlttás ellenére sem teljesíti,
- titoktatási kötelezettségét megsérti.

9.5./ Afelekrögzítik,hogyavevőazelállásijoggyakolásáraateljesítésmegkezdéseelőttjogosult.

9.6./A Szetződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek B napon beliil kötelesek egymással
elszámolrri.

X. Egyéb rcndelkezések
10.1./

-

A szerződő

felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítéséveikapcsolatosan kapcsolattartó

avevő részétőI:

Név: Dr. Zimmetm an Katalin főgyőgyszeftsz
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszlry Laios utca 5.
Telefonszám: *36 30 20 62 508
T elefaxszám: + 36 9 4 / 327 -87 3
E -mail cím : z immerm an. kat alin@rrnafl<us ovs z ky. hu

-

^z

eladő részétőI:

Név: Németh Áron
Ckn: 1033 Budapest Szőlőkett u 7
Telefonszám: +36-30- 9 61-1469

E-mail cím: aron.nemeth@hoge.hu

A

szerződő felek rögzítik' hogy a vevő kapcsolattartőja a jelen szerződésben meghatározott
nyl7atkozatokon tul egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

1,0.2./ Az eladő képviselője büntetójogi felelóssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
be1egyzett és az ajánlat ben;újtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonatta| és aláttási

10

címpéldánnyal (alátrás_nrrntávalr) igazoIt adatailban váItozás nem történt, és a 1elen szerződés
alátás ára tel e s kötű f e|hatalmazás s al tendelkezik.
j

Az eladő által képviseltszewezet kijelenti, bogy 2011. évi CXCVI. törwénynek megfelelően
árJáthatő szervezetflek minősül. (ATI'ATÍLAT)SAGI NYII'ATK)Z4T- 6. sz. meIIéHet)

10.3./

A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételt szerződést - különös tekintettel a
vételárta,illetve a felek jogalta és kötelezettségeire - csak közös megegyezéssel, ításban, aKbt.1'41''
$-ában foglaltak figyelembe vételévelmódosíthatják.
1,0.4./

10'5./ A szetződő felek megállapodnak, hogy a 1elenszerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket
elsósorban PeÍen kívüli tátgyalás utjánktván1ák tendezni' Ámennyiben ennek során egyezség nem

jön létre, úgy perértéktől függően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
J

átásbtó

s á

g Iáz árőIagos illetéke s s égét.

/ A jelen szetződésben nem szabáLyozott kérdésekbena Polgáti Törvénykön1wtőI szóIő 201'3.
évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződésre vonatkoző speciális' illetve a kötelmekte és a
szerződésekte vonatkoző áItalános tendelkezései' valamint a kózbeszerzésektől szőIő 2015. évi
CXLIII. töménynek (Kbt.) a szerződések módositásán és teljesítésétevonatkoző szabá|yaí,
valamtnt, az orvostechnikai eszközöktőI sző|ő 4/2009. (III.17.) EüM tendelet vonatkozó
rendelkezései, illetve a vonatkozí hatályos magyaÍ 1ogszabáIyok tendelkez éseíltányadőak.
10.6.

A

szetződő felek a jelen adásvéte7t szerződést elolvasták, megértették,annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,1őváhagyőIag,
cégszerően trták aIá.

A ielen szerződés a

(négy) eredeti példányban készült, melyekból3 (rárom) péIdány avevő'

pé|dány az eladő biÍtokába kefül.
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