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mely létrejött egyrészről a

*

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
(1139 Budapest, Szegedi út 17.)
Képviseli: Dr. Hertzka Péter főigazgatő íőorvos
Adószám: 22182827 -2-4I
Számla sz.: OTP 11784009-2060 l 098-00000000

a továbbiakban:

Vevő

-

másrészről a

*

Gral Medical Kft (1022 Budapest, Bég u.3-5.)
Képviseli: Garami Kornélia ügyvezető
C égsegy zékszám :

664208
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám: 12302907 -2-41
Statisztikai számiel: HU 12302907
Számlaszám: CIB Bank 10700347 -47253306-51 100005
0 I -09 -

- a továbbiakban: Eladó-

között

az alábbi feltételek szerint:

preambulum:

§z

Ajánlatkérő a közbeszeruésekről szóló módosított 2011. évi CVIII. törvény alapjánnyílt
eljárást bonyolított le ,rUltrahang készülékek beszerzése" tárgyában. Eladó, aki az Ajánlati
Dokumentációbarr meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal
rendelkező, elismert szakcég, részt vett az e\fuásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló
szakértői bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés
mellékletében specifikált áruk tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentáció
felek az alábbi szerződést kötik:

II. 22. pontjában rögzített feltételnek eleget téve

,i7

1.)

Szerződés tárwaz

1.1.

A

szerződés tárgya a Megrendelő által kidolgozott, 2014 december 9.-i keltezésű
Ajánlati Dokumentációban meghatározott és a jelen szeruődés L számű mellékletében
megnevezett orvosi berendezés(ek), készülék(ek) - a továbbiakban: áruk - adásvétele,
valamint az elthez kapcsolódó, e szerződésben részletezelt szolgáltatások nyújtása,

1.2.

Az Eladő által szállítandó áruknak meg ke1l felelniik az Eladó által qánlxa részeként
becsatolt dokumentumoknak, a 2. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint
azoknak a szakmai jellemzőkneWparamétereknek, melyek a Eladó ajánlatának részeként
becsatolt pro spektusokbanileírásokban szerepelnek.

2.)

szerződéses érték:

A Vevő által a szerződés ellenértékekéntaz Eladónak fizetendő teljes összeg
35.926.000,-Ft + ÁFA, azaz Harmincötmillió-kilencszázhuszonhatezer forint *
ÁFA, amely a jelen szeuődésben meghatározott teljesítésihelyre költségmentesen
leszállítva paritáson értendő azzal,hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban
előírt, az ajánlattevő áItal biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét.
A jelen szerződés 1. sz. mellékletében megadott árak aszerződés hatálya alatt kötöttnek
tekintendők.

A megnevezést és tételes árlistát

a

jelen szerződés

L

szélmű, a részletes orvos-szakmai

paramétereket, vállalásokat a 2, sz. mellék|ete tartalmazza,

A

szerződéses értéktartalmazza a jelen szerződés mellékeltét képező felhívásban és
dokumentációban előírt, az Eladó által biztosítandó valamennyi szolgáltatás
ellenértékét,úgy mint szállítás, üzembe helyezés és a kezelő személyzet betanítása.

A

szerződés ellenértékea jelen szerződés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül
kifizetésre.

3.)

Fizetési mód:

3.1. Vevő a

szerződés ellenértékétaz áruknak a jelen szerződés 4.2. pontlában rögzítettek
szerinti maradéktalan és szerződésszerű |eszá|litását valamint üzembe helyezésétés 5
napos próbaüzemét követő jegyzőkönyvi átadása után, az Eladó által kiállított, a Vevő
általi befogadásra alkalmas számla, valamint Vevő által kiáIlított teljesítésigazolás
alapján, annak kézhezvételétőI számított 30 napon belül az Eladónak a CIB Bank Zrtnél vezetett, 10700347-47253306-51100005 számú számlájára történő átutalással fizeti
meg a Ptk. 6:130. § (1) * (2) bekezdéseiben megadottak szerint.

Vevő előleget nem

f,rzet, és előleg számlát nem fogad el.

A végszámla a sikeres próbaüzem lezárultát követően nyújtható be.

,ű(

A

fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor
számláiát a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Vevő bankja Vevő

Vevő tájékoztatla Eladót, hogy a szerződés és ennek teljesítéseesetén a kiflzetés az
adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. Törvény 36lA. §-a hatálya alá esik.

Vevő, fizetési késedelem esetén, a szerződés időtartama alatt, a szetződés tervezet 3.1.
pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltak
alapján kiszámított mértékűkésedelmi kamat megfizetésérelesz köteles.

3.2. A Eladó

a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem
teljesítéseesetén az alábbi mértékűkötbérfizetési kötelezettséggel tartozlk Vevőnek:

A vonatkozó részek tekintetében:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke50.000,- Ft naponta, de maximum a
késedelemmel érintett áru szerződéses nettó értékének20oÁ-a.

Hibás teljesítés:a kötbér mértékea hibás teljesítésselérintett áru nettó szerződéses
áréravetitve öt százalék naponta, de maximum a szerződéses nettó érték2OoÁ-a.

A késedelmi kötbér, vagy

a hibás teljesítésikötbér maximális értékénekeléréseesetén
jogában
á1l, hogy a meghiúsulási kötbér maximális összegét követelje
Ajánlatkérőnek
nyertes Aj ánlattevőtől.
A késedelmi kötbér, vagy a hibás teljesítésikötbér maximális értékénekeléréseesetén
Ajánlatkérőnek jogában áIl a szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani.

Meghiúsulási kötbérz a szerződés nemteljesítése illetve

a teljesítés Eladónak felróható

meghiúsulása esetén a teljes nettő szerződéses álr 20 százaléka.

4.)

Aruszállítási feltételek és határi{lők:

4.I.

Eladó az árukat a ,,teljesítésihelyre költségmentesen leszál|ítva" paritás szerint száIlítja
le vevő részére.
Teljesítéshelye: XIII.ker. Egészségügyi SzolgálatKözhasznú Nonprofit Kft.
(tl39. Budapesto Szegedi űt17.)

4.2, Eladó

kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a jelen szerződés aláírását követően

legkésőbb 4 héten belül leszállítja, üzembe helyezi és a sikeres próbaüzemet
követően átadja Vevő részére.

4.3. Eladó részszállításrakizárőIag a Vevő

előzetes írásos hozzájétrulása esetén jogosult.

4.4, Eladó az éxu tervezett üzembehelyezését megelőző 5 nappal értesítéstküld Vevő
tészére.

,1

Eladó a fenti értesítéstolyan időpontban tartozlk megküldeni Vevőnek, hogy a szállítási
határidő betartható legyen.

5.)

Csomagolás:

5.1

Eladó az árukat a szállitás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A ládákon a
megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkékfeltüntetésre kerülnek.

6.)

Az áruk átvétele és tárolása:

6.1. Az áruk leszáIlítását az EIadő olyan módon köteles megszeívezni, hogy az áruk
fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját
költségére és veszélyére Eladó kötelezettsége. A leszállított aruk fuvarozőtől történő
átvétele és a fuvarozőval szembeni esetleges kárigények érvényesítéseugyancsak Eladó
kötelezettsége.

A

fentieknek megfelelően a ládabontást - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési
helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a
Eladószakemberei v é gzik Vevő j elenlétében.

A

ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet
vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseketEladó azijzembe helyezésre előírt
határidőn belül utánszállítássaI vagy cserével saját költségére l'artozlk orvosolni.

6.2.

A

Vevő kötelezettséget vállal arca, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint

leszállított áruk tekintetében biztositja Eladószámára az aruk fuvareszközből történő
lerakásakor, azok rendeltetési helyükön valő azonnali elhelyezésének és az érintett
helyi sé gek zérhatő ságának lehető sé gét.

Az

áruk elveszéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése
tárgyában a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Eladót
terheIi.

7.)

Uzembe helyezés:

7.I. Eladó az
egybekötött

énuk leszáIlításé*.,követően azok 5 naptári napig
üzembe helyezését azonna| megkezdi.

tartó próbaüzemmel

7.2. Eladó és Vevő köteles az áruk üzembe helyezéséről, valamint a
j

prőbaúzemről

egyzőkönyvet felvenni.

A

jegyzőkönyv tartalmazza az izembe helyezett berendezés hrtozékainak tételes
jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat, valamint a próbaüzem
alatt tap asztalt

es

em énye ket.

^T,

A

sikeres próbaüzemet is magában foelaló üzembe hel},ezésről felvett jeg]/zőkönyv
időponüa tekintendő a szerződés tel_iesítése szempontjából irán)radó időpontnak. amikor
Vevő a szerződés tárgyát képező árut mennyiségileg és minőségileg átveszi és a
teljesítésről szóló igazolást az Eladónak átadja.

Az

izembe helyezés abban az esetben sikeres, ha az üzembe helyezett berendezés

tartozékaival együtt a prőbaizem alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasan üzemel.
5 naptari nap.

A próbaüzem ideje
7

.3,

Eladó az áruk 7 .2, pont szerinti, a sikeres üzembe helyezés tényéttőgzítő jegyzőkönyvi
átadásakor köteles minden egyes áruhoz 2 péIdmy magyar nyelvű felhasználói
kézikönyvet csatolni. Az élru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentációk hiányában
Vevő jogosult megtagadni.

7.4, Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő megfelelő szakismerettel

rendelkező
orvosait és asszisztenseit és az érintett műszaki szakembereket az üzembe helvezés
befej ezé séi g kiképzik az áruk rendeltetés szerű haszn áIatár a.

8.)

Garancia:

8.i.

Teljeskörű jótállás:

A

teljeskörű jótállás időtartama a sikeres üzembehelyezést és
próbaüzemet követő jegyzőkönyvi átadás-átvétel dátumától számitott 48 hónap.

Eladó a jelen szerződés alapján leszáIlításta kerülő árukra azoknak a 7.2. pont szerinti
próbaüzemet követő jegyzőkönyvi átadása dátumától számított 48 hónap garanciát
vállal.

A

kötelező teljeskörű garancia időtartama az izembe helyezés napjátől számitott 48
hónap valamennyi eszközre. A garanciális időszak alatt Eladó nem számlázhat sem
karbantartási sem javítási költséget, és alkatrészköltséget (a természetes használat során
elhasználódó továbbá a meghibásodó alkatrészek) beleértve az esetlegesen szükségessé
váló vizsgálófejek költségét sem.

Amennyiben a garanciaidő alatt az áruk valamelyike meghibásodik és funkciójának
megfelelően nem haszná|hatő, az emiatt felmerülő állásidő kétszeresével árunként
me gnöveks zik a gar anciaidő.

8.1. A

garancia magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt folyamatos karbantartási
munkáinak díjmentes ellátását is a garanciaidőn belül. Ezen időszakban semmilyen
költség (p1. kiszállási díj, kilométerdij. munkadíj. az orvosi műszerek és informatikai

berendezésekhez szükséges alkatrész dija

stb.) nem számolható

fel.

8.3. Eladó kötelezi

magát, hogy a garanciális fuladatok ellátására megfelelő felkészültségű,
kellő számú magyarul beszélő szakemberrel rendelkező magyarországi szervizbéaist tart
fenn. A garanciális időszak alatt előforduló meghibásodásokat azEladő* sqátváIasztása
szerint - csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

,1

a

garanciális kötelezettség teljesítésesorán biztositja, hogy szakemberei a
hibabejelentéstől szétmított24őrán belül a helyszínen megkezdik a hiba kijavítását és a
lehető leggyorsabban befejezikazt, beleértve a hétvégéketés iinnepnapokat is.

Eladó

Ennek megfelelően Eladó az áruk tartalékalkatrész-ellátását űgy tartozlk megszervezni,
hogy az a hibák gyors kiküszöbölését ne akadáIyozza.

9.)

Eneedélyek. adók. illetékek:

Eladó kijelenti, hogy a je\en szeruődés alapján |eszáIlításra kerülő áru rendelkezik a
forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel, az áru importból történő
beszerzése esetén valamennyi adót és illetéket azEladő teljes egészében megfizette.

10.) Hatálvbalépés:

Jelen szerződés a felek általi aláírással lép érvénybeés az abban foglaltak maradéktalan
telj esítéséig marad hatályban.

Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határtdő (azaz

szállítás, üzembe helyezés, próbaüzem együttesen, napokban) tekintetében két hónapot
meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstőI azonnali hatállyal elállni és
az ezzel kap c so atban fe lmerülő kári gényétérvénye s íteni.
1

1

1.) Eeyéb feltételek:

11.1.

Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös

megegyezésével,

írásos formában módosíthatók.
11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon, telexen) kell tc;rténnie. Ezen értesítésekhatálya a
címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskoráll be.
A felek közötti levelezés nyelve a magyar.
1

1.3. Jelen szerződés 6 azonos érvényűpéldányban magyar nyelven készült, melyből a felek
2-4 péIdányt kapnak.

11.4. Jelen szerződés 1. számú.melléklete (megnevezés és tételes árlista) és a 2. sz.
melléklete (részletes orvos-szakmai paraméterek, vállalások), a szerződés
elválaszthatatlan részétképezik.

11.5.A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítésellenállhatatlan
erők következménye.

Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara áItaI igazolt
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláirását követően felmerülő,
előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be.

6l

í1
\

Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárőlag

a

háború, földrengés, tűzvész,

munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.

Az

ellenállhatatlan erő áItal érintett fél köteles a másik felet a
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

vis maior helvzet

11.6. Eladó jelen szerződés teljesítésesorán nem fizet, illetve számol el a szerződés
teljesítésévelösszefliggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és

melyek az Eladóadó köteles jövedelmének csökkentésére

II.7.

A

11.8.

A

alkalmasak.

szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
vevőt
haladéktalanul
értesíti.
számélra rnegismerhetővé teszi és a

Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáről gondoskodni tudjon -, ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulaidoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeryezet,
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatátozott valamely
feltétel;
b) a, Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeíez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
me ghatár ozott valame l y feltétel.
11.9.

A Kbt.

125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arua vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyaí
adóhatóság közvetlenüI beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok

11.10.

A külföldi

közötti
11.1

i.

jogsegély igénybevétele nélkül.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárőlag

figyelembe vételével módosítható.

a

Kbt. 132 §-ban rögzitett szabályok

12.) Bírósáe, alkalmazandó iog:
A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szetződő felek megkísérlik békésúton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita
elbíráIására a perértéktől fiiggően, a Vevő székhelye szerinti. hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességétkötik ki.

,I

-

.,:.;,,

(/

í

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabélyozott kérdésektekintetében a
magyar anyagi jog, így különösen a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az
irrányadók.

Kelt: Budapest, 2015. február 9.
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