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I.
Előzmények
I.1.
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(Kbt.) IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
program keretében megvalósuló „2 ország – 1 határ, 2 kórház - 1 cél: Betegterhek
csökkentése Modern Sebészeti Eljárások alkalmazásával Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár
megyékben” című, HURO/0802/057 azonosítószámú projekt vonatkozásában „Egészségügyi
műszerek, berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása” tárgyában Az eljárást
megindító ajánlati felhívás 2011/S 113-186682 számon jelent meg a TED-en 2011. június 15én.
I.2.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, az
Ajánlati felhívásban meghatározott összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja
szerint egymással összevetette, melynek alapján 2011. augusztus 12-én eredményt hirdetett.
Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság
javaslata alapján és a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást az I. termékcsoport
vonatkozásában megnyerte.
I.3.
Megrendelő az ajánlati felhívásban, dokumentációban, valamint a Szállító ajánlatában
foglaltak megvalósítását a Szerződő felek e szerződésben foglalják írásba.

II.
A szerződés tárgya
II.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott Ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott, jelen szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt egészségügyi
műszerek, berendezések – a továbbiakban: Termékek – szállítása, üzembe helyezése,
karbantartása és a kezelőszemélyzet betanítása.
II.2. A Szállító a szállítási szerződés aláírásával jelen szerződés I.2. pontjában és 2. sz.
mellékletében meghatározott termékek szállítására vállal kötelezettséget, a Megrendelő által
lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és az ajánlattételi dokumentációban
foglalt feltételekkel. Szállító köteles a szerződés tárgyát képező terméket a Megrendelőnek
annak székhelyén átadni, valamint ott üzembe helyezni. Megrendelő köteles a terméket
átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.
II.3. A szállítani kívánt Termékeknek meg kell felelniük az orvostechnikai eszközökről
szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben, illetve az orvostechnikai eszközökre vonatkozó
93/42 EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek, adatkezelési szempontból
pedig a 1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseinek.

III.
Szállítási feltételek, határidők
III.1. A teljesítés helye:
Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
III.2. A Szállító köteles a jelen megállapodás aláírástól számított 10 napon belül a
Termékek telepítésére vonatkozót ütemtervet készíteni a Megrendelő szakmai
szakértőinek bevonásával, amelyben meg kell határozni a telepítés folyamatát és a végleges
üzembe helyezéshez szükséges szakaszeljárások jellemzőit. Az ütemtervben rögzíteni kell a
szakasz eljárások átadási határidejét, valamint a mennyiségi és minőségi átvétel módjait.
Szállító a Termékek szállítását és telepítését a Megrendelő által jóváhagyott ütemterv alapján
kezdheti meg.
III.3. A termékek teljes körű leszállítására a szerződés hatályba lépésétől számított 14
napon belül sor kell, hogy kerüljön. Szállítónak a szállítás napját előre kell jeleznie, melynek
időpontjáról Megrendelőt értesítenie kell.
III.4. Üzembe helyezéskor Szállítónak át kell adnia a készülékekre, berendezésekre
vonatkozó magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint Üzemeltetési Kézikönyvet.
III.5. Végleges üzembe helyezésre a mind orvos-szakmailag, mind műszakilag megfelelőnek
ítélt 2 hetes próbaüzem, valamint a kezelőszemélyzet megfelelő betanítása (jegyzőkönyv
felvétele mellett) után kerülhet sor. A végleges üzembehelyezésre a leszállítás végső
határidejétől számított 30 napon belül sor kell, hogy kerüljön.
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IV.
Csomagolás
IV.1. A Szállító a leszállítandó Termékeket az adott termékre vonatkozó előírás szerint
csomagolva szállítja le a Megrendelőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a termék
forgalmazójának nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát.
V.
A Szerződő felek jogai és kötelezettségei
V.1. Megrendelő köteles Szállító szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Szállító
teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen
szerződésben meghatározott díjat megfizetni.
V.2. Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és a Szállító által a helyszínen
történő teljesítés feltételeit. Szállító az átadás pontos időpontjáról legalább három nappal
korábban, írásban (fax vagy e-mail útján) értesíteni köteles a Megrendelőt.
V.3.

Megrendelő jogosult Szállító szerződésszerű teljesítését bármikor ellenőrizni.

V.4. Megrendelő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az
átadás helyén tartózkodni és a leszállított berendezést – üzembe helyezést követően – átvenni.
V.5. Megrendelő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést írásban visszautasítani, jelen
szerződés VI. pontjában foglaltak szerint. Ebben az esetben a Szállító köteles a hibát
kijavítani és a teljesítést elfogadásra újra felajánlani. A hiba kijavítására fordított időtartamért
a Szállító díjazást nem követelhet.
V.6. Megrendelő 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Szállítót minden olyan
körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket
érinti vagy befolyásolja.
V.7.

A Szállító által vállalt üzembiztonság mértéke: éves rendelkezésre álló idő min. 99%.

V.8. Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.
V.9. A szerződés időtartama alatt bekövetkezett, a feladat teljesítését is érintő, a Szállító
ügyvitelét befolyásoló változásokról, a Megrendelőt Szállító haladéktalanul értesíteni köteles.
Amennyiben a változások a szerződés szerinti feladat teljesítését bármilyen tartalommal és
mértékben érintik, vagy további költségeket eredményeznek, a szerződő felek egyeztetéssel
kezdeményezni fogják a szerződés módosítását. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a
szerződés módosítása csak a hatályos közbeszerzési törvény értelmében történhet.
V.10. Szállító felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak a Megrendelő telephelyén és
székhelyén kifejtett magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes
különleges, a Megrendelő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat.
V.11. Szállító alvállalkozó igénybevételére – a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult.
Szállító a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel,
mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
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VI.
A termék átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások
VI.1. A termék leszállításakor Megrendelő képviselője a terméket átveszi. Az áru
mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre
feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan
bekövetkezett károsodás, és/vagy minőségi kifogás is.
VI.2. Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél
másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva az árut visszaadja, utólagos észrevétel
esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül köteles
intézkedni.
VI.3. A Termékek minőségi átvételét a Megrendelő a végleges üzembe helyezési eljárás
során végzi el. Megrendelő a minőségi átvételt a mind orvos-szakmailag, mind műszakilag
megfelelőnek ítélt 2 hetes próbaüzemtől, valamint a kezelőszemélyzet megfelelő betanításától
(jegyzőkönyv felvétele mellett) teszi függővé. A próbaüzem időtartamára – jogszabályi
elvárásoknak megfelelően – ideiglenes üzembehelyezési eljárást kell lefolytatni.
VI.4. A Termékek minőségi átvételét a Megrendelő által leigazolt végleges üzembe
helyezési jegyzőkönyvön ismeri el. A Megrendelő a Termékek leszállítását követően észlelt
minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv
megküldése) a Szállítónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az
egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Szállító általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül saját költségére kell az utánszállítást teljesítenie.
VI.5. Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös
megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal
történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére.
VI.6. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak
megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet
bízhatnak meg a termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra
nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli.
VI.7. A termék elvesztéséből vagy megrongálódásából ill. bármely más okból eredő
kárveszély viselése a Szállítóról a Megrendelőre a végleges üzembe helyezésről felvett
jegyzőkönyv aláírásával száll át.
VI.8. A szállított a terméket az adott termékre vonatkozó előírások szerint, csomagolva,
sérülésmentesen a teljesítés helyére kell szállítani, és a Megrendelő által meghatározott
helyiségben kell üzembe helyezni. A csomagoláson fel kell tüntetni a termék forgalmazójának
nevét, címét, illetve a csomag tartalmát.
VI.9. A szállított és üzembe helyezett terméket Szállító csak a teljesítés helyén és az
átvételre feljogosított személynek adhatja át.
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VII.
Szállítási díj, fizetési feltételek
VII.1. Szállítót a II. pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén, a
Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, összesen
Nettó 67.270 Eur,- (azaz: hatvanhétezer-kettőszázhetven euro) + Áfa, tehát
bruttó 84.088 Eur,- (azaz nyolcvannégyezer-nyolcvannyolc euro)
összegű szállítási díj illeti meg.
VII.2. A VII.1. pontban meghatározott szállítási díj részletezését jelen szerződés 2. sz.
melléklete (Ártáblázat) tartalmazza.
VII.3. A szállítási díj magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott termékek
ellenértékét, a Megrendelő székhelyére történő leszállítást, a fuvareszközökről történő
lerakást, az üzembe helyezést, a betanítást, valamint a szervízelés, javítás, karbantartás és az
alkatrészek cseréjének költségeit is az üzembe helyezést követő 30 hónapos garanciális
időszak alatt. Ennek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő
valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen
nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
VII.4. Megrendelő a termékek ellenértékét általa aláírt szállítólevél alapján, a mennyiségi és
minőségi átvételt, végleges üzembehelyezési eljárás lefolytatását, a termékek jótállási
(garancia) papírjainak jogszabályi előírásoknak megfelelő kiállítását és a Megrendelő részére
történő átadását és a teljesítés igazolását követően Szállító által szabályszerűen kiállított
számlák alapján köteles megfizetni.
VII.5. Megrendelő a szállítási díjat a Szállítónak jelen szerződésben megjelölt
bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a számla kiállításának napját követő 180
napon belül a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően figyelemmel az adózás rendjéről
szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.
Előleg fizetésére nincs mód. A Szállító a számla kiállítására a Megrendelő által aláírt
szállítólevél és a Megrendelő által igazolt végleges üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján
jogosult. Szállítólevélen Megrendelő igazolja a termék átvételét. A számla három példányban
készül el, amelyből az első két példány a Megrendelőnél marad, a harmadik példány a
Szállítóé. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
VII.6. Megrendelő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Szállító a számla
esedékességét megelőzően bemutat egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál
nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben a Szállító nem mutat be együttes
adóigazolást, vagy az együttes adóigazolás köztartozást mutat, Megrendelő az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére
tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően jár el.
VII.7. A Megrendelő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számlák kiállításának helyességét
vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták
rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési
határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és
pótolták a mulasztásokat.
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VII.8. A szállítói díj euróban való átutalása a Szállító CIB Bank Zrt-nél vezetett 1070002402050300-51100005 számú számlájára történik
VII.9. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről
szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni szállítónak, illetve Megrendelő késedelme esetén,
Vállalkozó a Megrendelő által adott felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást
nyújthat be Megrendelő fizetési számlájának terhére, figyelemmel a Kbt. 305. §-ának (4)
bekezdésére. A felhatalmazó nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A
kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az irányadó.
VII.10. A Megrendelő a Szállító által a teljesítésbe bevont alvállalkozók részére járó díjazás
külön kifizetését nem teljesíti. Ezt a Szállító köteles viselni.
VIII.
A szerződő felek kapcsolattartása
VIII.1. A szerződés teljesítése során a felek a kapcsolatot az általuk megnevezett személy
közreműködésével tartják.
A Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személyek:
Név:
Komán Attila
Telefon:
+36 42 599 811
Fax:
+36 42 599 760
E-mail:
koman@josa.hu
A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Dr. Szabó György Pál vezető tisztségviselő
Tel.:
+3623/ 889-700
Fax:
+3623/ 889-710
E-mail:
premedpharma@premedpharma.hu
VIII.2. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Szerződő felek
haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel tartoznak.
A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást
mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem
jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
VIII.3.A tájékoztatás és kapcsolattartás formájaként Felek nyomtatott (postai úton, ill. fax
útján kézbesített), vagy elektronikus formában történő tájékoztatást kötnek ki.
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IX.
Felelősség a teljesítésért
IX.1. A Szállító felel azért, hogy a szerződés alapján, az ajánlatában meghatározott
határidőben, minőségben és a kért mennyiségben a megrendelt berendezést az adott címre
leszállítja és üzembe helyezi, valamint a kezeléséhez szükséges betanítást elvégzi.
IX.2. A szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt a Szállító
haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelő felé, illetve ezek elhárítása érdekében minden
tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából
eredő károkért Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
IX.3. A Szállító felel minden olyan kárért, ami szállítás és rakodás közben keletkezik, ha a
szállított termék határidőre nem érkeznek meg a Megrendelőhöz, vagy nem az ajánlat és a
szerződés mellékleteinek megfelelően, illetve nem a Megrendelő utasításai szerint teljesít.
Minden, a Szállítónak felróható késedelemért, a Szállító késedelmi kötbért köteles teljesíteni a
Megrendelő számára.
IX.4. A Szállító mentesül a felelősség alól, amennyiben a Megrendelő nem teljesítette
maradéktalanul és/vagy határidőben a szerződésben meghatározott, illetve a teljesítés során
jelentkező kötelezettségeit.
X.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
X.1. A Szállító hibásan teljesít, amennyiben a szállítást nem teljesíti, hiányosan, nem a
megfelelő minőségben teljesít, vagy egyéb módon megszegi a szerződésben, annak
mellékleteiben foglalt feltételeket vagy határidőket.
A Szállító szerződésszegése esetén a Megrendelő a szerződésszegéssel összefüggő kára
érvényesítésére, kötbér követelésére és a szerződés felmondására/elállására jogosult, a
szerződés XI. pontjában meghatározottak szerint.
X.2. Amennyiben a Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre nem
teljesíti és ez a késedelem a Szállítónak felróható, úgy ez késedelmi kötbér fizetését és/vagy
szerződés felmondását eredményezi. Megrendelő a teljesítési határidő elmulasztása esetén
jogosult a késedelmi kötbérre.
X.3. Amennyiben a Szállító késedelembe esik, a Megrendelő minden késedelemmel érintett
napra késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a késve szállított termék bruttó
ellenértékének 0,5%-a/nap, de legfeljebb 12%.
X.4. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Ptk. 246. §-ára figyelemmel –
jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
X.5. Amennyiben a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a Szállítóval szemben,
de a Szállítóval szemben egyébként igazolt kötbér érvényesítésére jogosult, úgy a részére járó
kötbér összegét egyoldalúan beszámíthatja a Szállító részére fizetendő díjba, és csak a kötbér
összegével csökkentett teljesítést köteles kifizetni.
X.6. A Megrendelő részéről elfogadott, a szerződéssel nem összhangban vagy
késedelmesen történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő lemond
a szerződésszegésből eredő jogairól.
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X.7. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő póthatáridőt tűzhet ki az áru cseréjére, amiről a
Szállítót írásban értesíti. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén, illetve, amennyiben a
póthatáridő elteltével a Szállító a cserét nem teljesítette, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre
és/vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Hibás teljesítés esetén a kötbér
mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék bruttó ellenértékének a 15%-a. Amennyiben a
Szállító a kitűzött póthatáridőben is hibásan teljesít, úgy a hibás teljesítési kötbér ismét
felszámolható.
X.8. A szerződés Szállító érdekkörében felmerült meghiúsulása esetén a meghiúsulási
kötbér mértéke a bruttó szerződéses ár 10%-a.
X.9. Szállító kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a berendezés minősége nem felel meg a
jelen szerződés feltételeinek, legkésőbb a Megrendelő által megjelölt időpontban kicseréli
azokat a jelen szerződés feltételeinek megfelelő termékre, vagy kijavítja azokat. A jótállási
idő alatt a minőségi kifogás alá eső terméket a Szállító köteles újból leszállítani. Amennyiben
ez nem történik meg az adott határidőre, a Megrendelő a Szállító költségére ezt pótolja. A
Megrendelő ilyen költsége a teljesítésért járó összegből kerül levonásra.
X.10. Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa
átadott berendezés a Szerződő felek által előzetesen írásban rögzített specifikációknak és
Megrendelő elvárásainak megfelelően működik. Ennek keretében a Szállító a specifikációban
meghatározottaktól eltérő működés esetén a javítást külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a
javított berendezést tesztelés után Megrendelő részére haladéktalanul átadja. A Szállító
szavatolja, hogy a készülék folyamatosan alkalmas rendeltetésszerű használatra és harmadik
személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelőt használatában
korlátozná, vagy akadályozná.
X.11. Megrendelő kötelezettsége, hogy a garancia időtartama alatt tudomására jutott hibát, és
az ezzel kapcsolatos minden körülményt Szállítóval haladéktalanul írásban közöljön.
X.12. A Szállító a szükséges javítási munkák elvégzésén kívül köteles a szerződés tárgyát
képező Termékeket rendszeresen karbantartani a garanciális idő alatt. A karbantartást úgy kell
elvégezni, hogy az a betegellátást ne zavarja. A szerződő felek közös felelőssége, hogy a
szükséges karbantartási és javítási szolgáltatások elvégzéséhez a megfelelő feltétel biztosított
legyen.
X.13. A Szállító a teljesítéstől számított 30 hónap garanciát vállal a Megrendelő részére a
leszállított termékre. A garancia ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása
díjtalan. A garancia idő a kicserélt egyes termékekre, alkatrészekre, stb. újra kezdődik. A
garancia nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés,
beavatkozás vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására.
X.14. Meghibásodás esetén a Szállító köteles a Megrendelő értesítésétől számított 6 órán
belül a készülék javítását megkezdeni és azt 3 napon belül befejezni. Amennyiben a készülék
vagy főegységei a rendeltetésszerű használat mellett oly módon hibásodnak meg, hogy azok
nem javíthatók, új készüléket vagy főegységet köteles a Szállító a Megrendelő részére átadni.
X.16. A jelen szerződés szerinti teljesítése során a Szállító előtt ismert az a körülmény, hogy a
Megrendelő tevékenysége a betegellátás, ezért a késedelmes és / vagy hibás teljesítése súlyos
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott
gondossággal jár el.
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XI.
A szerződés megszüntetése, felmondása, elállás
XI.1. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, azonban köteles megtéríteni a Szállító
ténylegesen felmerült és igazolt kárát.
XI.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel
bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megegyezést kizárólag írásban köthetik, és a
Szerződő felek együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a már
teljesített szolgáltatásokat a Szállítónak kifizetni.
XI.3. A Megrendelő írásban, a Szállító szerződésszegése miatt azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést különösen az alábbi esetekben:
a.) ha a Szállító a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeinek a
Megrendelő által meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy megfelelő
póthatáridőn belül nem tesz eleget;
b.) ha a Szállító - szerződésszegése esetén – a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre
vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére haladéktalanul, vagy a Megrendelő által írásban
kitűzött megfelelő póthatáridőn belül a hibát nem orvosolja;
c) amennyiben a Szállító képviseletére, illetve kapcsolattartója nem érhető el, megkeresésekre
érdemi nyilatkozatot/választ nem ad;
d) ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy
gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben vállalt feladatok
késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
elmulasztása;
e) bármely olyan tevékenysége, amely a Szállítónak felróható módon veszélyezteti a projekt
eredményességét.
XI.4. A Szállító írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést:
a) ha Megrendelő a teljesítéshez, illetve a határidőben történő teljesíthez szükséges
információkat, adatokat, dokumentumokat a Szállító írásbeli felszólítása ellenére 15
munkanapon belül sem adja át;
b) ha a Megrendelő a megrendelt és leszállított terméket alapos ok nélkül nem veszi át.
XI.5. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő
felmondása vagy elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
XII.
Nyilatkozatok, értesítések, titoktartás
XII.1. Mindkét fél kijelenti, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető
testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
teljesítési készségére, illetve képességére.
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XII.2. Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés
megtétele kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon
és e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig email esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet
megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén
feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló
szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.
XII.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként
kezelik és azokat nem hozzák harmadik fél tudomására, kivéve, ha valamelyik fél a
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti
információk valamelyikét .
XII.4. Szállító vállalja, hogy a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok
címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Szállító jelen
szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény (pl. a Kbt.) közérdekből elrendeli.
XIII.
Engedélyek
XIII.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi
előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező
terméket szállíthat Megrendelő részére.
XIII.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a
termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Szállító köteles a
körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan
termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.
XIII.3. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.
XIII.4. A fenti esetben a szerződő felek a kiesett termék mással történő pótlásáról, illetve azok
ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg.
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XIV.
Szoftverrendelkezések
XIV.1. Amennyiben a Szállító a jelen szerződés tárgyát képező termékkel együtt
rendelkezésre bocsát szoftvereket, úgy a szoftverek felhasználási jogait korlátozás nélküli
időtartamra át nem ruházható, ill. nem kizárólagos jelleggel adja át a Megrendelőnek. A
termékkel együtt leszállított szoftvereket a Megrendelő a leszállított termékkel együtt annak
működtetése céljából jogosult változatlan formában és a műszaki leírásban megnevezett célra
használni. A szoftvereket és az ehhez tartozó dokumentációt a megrendelő harmadik fél
részére semmilyen jogcímen vagy megállapodás alapján nem adhatja át, ill. semmilyen
módon nem teheti ilyen személyek részére hozzáférhetővé. A szoftverek használati díját a
vételár tartalmazza. A Megrendelő a szoftvereket nem másolhatja le, nem fejlesztheti tovább,
nem fejlesztheti vissza, ill. nem törölheti azokat. A leszállított áru teljesítményének ill.
teljesítőképességének növelése érdekében az azzal együtt szállított szoftver módosítása ill.
bővítése külön díjazás ellenében történik.
XIV.2. A szervizszoftverek használata vonatkozásában szerződő felek külön
megállapodásban rendelkeznek, tekintettel arra, hogy a szervizszoftverek használati joga a
Szállítót illeti.
XV.
Jogviták rendezése
XV.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
XV.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi
perben alávetik magukat pertárgy értékétől függően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Bíróság, illetve a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
.
XVI.
Alkalmazandó jogszabályok
XVI.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
XVII.
Hatályba lépés
XVII. 1.
Jelen szerződés a szerződéskötés napját követő napon lép hatályba és szerződő
felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesüléséig marad
hatályban.
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XVIII.
Egyéb feltételek
XVIII.1.
Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös
megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX
törvény 303.§-ában meghatározott feltételek szerint.
XIX.
Mellékletek
Melléklet: 2 db
Felhatalmazó nyilatkozat
Ártáblázat
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következők:
Ajánlati felhívás és dokumentáció,
Szállító ajánlata.
A szerződést és annak mellékleteit a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás
és megértés után, négy eredeti példányban írják alá, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1
példány a Szállítót illet.

Nyíregyháza, 2011. augusztus 22.

Megrendelő

Szállító
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1. számú melléklet
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT
Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.!
Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. nevében megbízom Önöket az
alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali
beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Számlatulajdonos megnevezése:

Jósa András Oktatókórház
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Számlatulajdonos székhelye:
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:

11600006-00000000-34712421

Jogosult neve:
Jogosult képviseletére/cégjegyzésére jogosult személy

Premed Pharma Kft.

Jogosult székhelye/címe:
Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:

2040. Budaörs, Gyár u. 2.
10700024-02050300-51100005

Dr. Szabó György Pál vezető
tisztségviselő

CIB Bank Zrt.

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.
A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján
„Egészségügyi műszerek, berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása” tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Premed Pharma Kft., mint szállítóval 2011.
augusztus 22. napján megkötött szállítási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét
képezi.
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a
számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti
határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.
Kelt : Nyíregyháza, 2011. augusztus 22.
……………………………………..
számlatulajdonos
Záradék:
A bank / takarékszövetkezet, mint a Számlatulajdonos számlavezető pénzintézete tudomásul vesszük,
hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája
terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Banki azonosító szám: ……………….
Kelt :……………………………………..
……………………………………..
pénzintézet
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2. számú melléklet
ÁRTÁBLÁZAT

Sorsz.

I.

MEGNEVEZÉS

Mennyiség
(db)

Nettó
egységár
( EUR)

Bruttó
egységár
(EUR)

Nettó
érték (EUR)

Bruttó
érték (EUR)

termékcsoport

1.1

Intraoperatív laser berendezés,
vitrectomiás fényforrás, kombinált
phacoemulsificatiós és vitrectomiás
berendezés

1

63 000

78 750

63 000

78 750

1.2

Kéziműszerek

1

4 270

5 338

4 270

5 338

67 270

84 088

I. termékcsoport összesen
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