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kozott alulirott helyen 6s id6ben a kcivetkez6 felt6telek mellett:

l.l A Vev6, mint aj6nlatkdr6 a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVIII. torvdny alapjdn
GOKI-10/2014. szdmon ds ,,Gy6gyszer,infiizi6s oldat,v6rk6szitm6nyek,szerobakterokigiai
k6szitm6nyekgy6gytitpszer,fert6tlenft6szer beszerz6se" ndven ajdnlati felhivfst tett kcizzd ds

a nyilt elj6r6s soriin az eIadSt, mint ajiinlattev6t hirdette ki 2014.6v november h6nap 27,
napjfn nyertesnek.
Elad6 ezen szerzodds al6ir6s6val kotelezettsdget v6llal ana, hogy a Vevo 61tal elfogadott, 6s a
jelenszerz6d6shez - annak elvillaszthatatlan r6szek6nt - csatolt 1. szdmi melldkletben, ami az
elado ajanlatdb6l felsorolja azon Gy6gyszereket (a tov6bbiakban Gy6gyszernek nevezve), amely
t6telek tekintetdben Vev6 nyertesnek 6rtdkelte Elado ajdnlattfi ezen mell6kletben (a tov6bbiakba:
Szerzodds l. szitmt mell6klete), illetve Elad6 ajhnlatdban rogzitett vtiasztekban min6sdgben,
hat6anyag tartalommal 6s kiszerel6ssel lesz6llitj a.

2.1 Aszerz5ddsid6tartama
Jelen ad6svdteli szerzod6st szerz6d6 felek hatdrozotL idore, a szerzodds alfuirds(naknapjzrt6l 12
h6nap id6szakra terjedo rdotntamra (tov6bbiakban: futamid6) kdtik.

3./ Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yevo az 1./ pontban meghatdrozott Gy6gyszereket olyan
mennyis6gben, v6lasztdkban 6s iitemezdsben v6s6rolja meg, ahogy ez a jelen szerz6ddsben
szab fiy o zdsra keriilt.
Nem vitatott a szerzod6 felek 51tal, hogy a Vevo a lehiv6sos rendszer alkalmazf.stxal az I.l
pontban emlitett Szerz6dds 1. szftmu mell6klete szerinti Gy6gyszereket 6rtdkiikben
meghat6rozott teljes mennyis6gben tartozlk az elad6tol folyamatosan a futamid6 alatt
megv6s6rolni fgy azonban, hogy a lehfv6sokkal drintett Gy6gyszerek mennyis6ge 6s ellendrt6ke
az 6ves teljes mennyisdg 6rt6k6tol, annak +30 yo-6t kitevo mdrtdkben eltdrhet, a vilIaszteki
megoszlfsok kozotti esetleges elt6r6sek kdrdben pedig vele szemben semmi n6ven nevezendo
korlfito z6s nem 6rvdnye si.il.

A jelen pontban foglaltakb6l kovetkezik tehet, hogy a szerzodo Felek, ezt az ad6svdteli
szerzoddst tulajdonk6ppen egy olyan keret-ad6sv6teli szerzod6snek tekintik, amelynek
rcalizitlilsa lehiv6si rendszer utj6n I6rt6nik, a teljesit6snek a 12 h6nap lejdrtdt kdveto olyan
ellen6rz6se mellett, amely a Vev6 rdszdre - az 1./ pontban emlitett Szerzod6s 1. szdmri
melldkletdhez kdpest - biztositott eltdrdsi lehetosdgeket figyelembe veszi.
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4.1 Elad6 kdtelezi mag6t ana, hogy a 3./ pontban emlitett lehiv6s szerinti Gy6gyszereket a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, v|laszt6kban ds a megrendeldstol szdmitott 48 6rdn beliili
id6ben lesz|lli\a aVevo Gy6gyszertdra(1096 Budapest, Haller u.29.)resz5re.
A rendel6sek lead6sa tcirl6nhet faxon, online, telefonon. A telefonon tort6nt megrendel6st ut6lag
ir6sban meg kell erositeni. A rendelds felad6s66rt felel6s kapcsolattart6 6s a jelen szerz6d6s

teljesitdse sor6n szakmai kapcsolattart6 Vev6 rdszdrol: Irrtlzeti F6gy6gyszeresz Hajagosnd dr
Hiimpfner R6zsa (fogy6gyszerdsz), vagy Mlntezeti Fogy6gyszerdsz helyettes.
A Vevo r6szdr6l lehiv6sra jogosult azlntdzetfoigazgat6ja 6s a fSigazgat6 gazdasdgi helyettese,
6tv6telre j o go sult az Intezet fd gyo gys ze r esze.

Az elad6 kapcsolattartoj a:Vci6 Attila, 06-I - 57 7 -57 45

Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy M elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az l.l pontban emlitett elfogadott 6rak szolgttlnak,
ezert a fuvarozttsdrt 6s az fitadasban val6 kozremrikdd6sdrt kiilcin ellenszols6ltat6s felszdmithsdra
nem jogosult.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal,hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezetts6g teljesit6sdnek
k6sedelme vagy elmulaszt6sa a jelen ad6sv6teli szerzodes megszegdsdt jelenti, aminek
kovetkeztdben az elad6t a szerzoddsben kikotott kotbdr lslvagy k6rtdritds fizetds6nek a
kcjtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset tobb mint n6gy alkalommal
fordulna el6, rigy a Vevo az adtsvlteli szerzodds felmondilsdnakajog6t is gyakorolhatj a a jogi
kdvetkezm6nyek drv6nyesitdse mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t igazolni lenne kdteles. A
k6rt6rit6si ig6ny kiilcindsen akkor drvdnyesitheto, ha a tender nyertes k6szitmdnyt az elad6 a

Vev6 kdr6s6nek megfelel6en nem tudja leszilllitani,6s azt a gyogyszert, vagy az azt helyettesito
m6s gy6gyszert a Vevo m6s Elad6t6l k6nytelenbeszerezni. A k6rt6rit6s dsszege a k6t ar kozotti
kiilonbs6gre 6rv6nyesithet6.

6.1 Vevo a lehiv6sok teljesit6s6t tgazol6 szabhlyszeru 6tv6teli elismervdnnyel felszerelt
szttmltfi 60 napt6ri napon beliil 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak. A szttmlinak tartalmaznia
kell a sz6ml6zhsi 6r mellett a VTSZ-I is.
Azon term6keket, melyeket nem tud leszilllitani, vagy a megrendelt mennyisdghez k6pest
csokkentett mennyisdgben tud teljesiteni, az elad6 koteles a rendel6s kezhezvetele ut6n faxon
j elezni a v 6rhat5 telj esit6si ido megj eloldsdvel.
Fizetdsi kdsedelem eset6n Elad6 a Ptk. szerinti kdsedelmi kamat felszhmiths6ra jogosult,
melynek m6rt6ke a Ptk.-ra figyelemmel a kdsedelemmel 6rintett napthri felev elso napjfn
drvdnyes jegybanki alapkamat 8 szfnalekponttal novelt 6rtdke.
Amennyiben hivatalosan megjelentetett 6r (kiizlony, stb.) emelkedik, Elad6 legfeljebb aviitozfs
mdrtdk6nek ardnyirban emelheti 6rait, amennyiben az 6r csdkken, legal6bb avitltozils m6rt6kdnek
ar 6ny ftb an koteles csokkenten i 6r ait.
Amennyiben a nagykereskedelmr frres csdkken, Elad6 legal6bb a cscikkent6s m6rt6k6nek
ardnyhban koteles 6rait csokkenteni, amennyiben az 6rrds emelkedik, legfeljebb az emelds
m6rt6kdnek ar tny ttb an emelheti 6rait.
Elad6 kcjtelezi magffi ana,hogy a szerzodds idotartama alalt kozvetlentil |ltala vagy kdzvetve
meghirdetett valamennyi akci6t a Vev6 reszere is kiterjeszti.
Az egyes szftmlitkba csak azok az inak allithatSk be, amelyeket az elado az 1./ pontban leirtak
szerint figzitett. Azok m6dosit6s6ra csak abban az esetben keri.ilhet sor, amennyiben a
hivatalosan kdzzdtett ir eslvagy a nagykereskedelmi fnkepzes szabdlyaivdltoznak.

Az elad6 nem frzet, illetve sz6mol eI a szeruod6s teljesitds6vel osszefligg6sben olyan kolts6geket,
melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felteteleknek nem megfelelo t6rsasdg
tekintet6ben menilnek fel, 6s melyek az elado adokoteles j<ivedelmdnek csokkent6s6re



alkalmasak. Az elad6 a szerzodds teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a
Vev6 szttmdra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti tigyletekrol a Vev6t
halad6ktalanul 6rtesiti.
A megaj6nlott 6rak a szerzodes idotartamdra a hivatalosan kozzetelt tnvilltozdst6l eltekintve
fixnek tekintett, Elado a term6knek az OEP honlapj6n rdgzitett, illetve a gy6rt6 tltalkdzzetett in
viitozina eset6n, amennyiben az ir emelkedik, legfeljebb a vdltoz6s mdrtdkdnek ardnydban,

amennyibenazir csokken, legal6bb avfitozds m6rtdkdnek arfinyitbanm6dosithatjahrarL

7.1 Sz6llit6si felt6telek:
7.1. Az elad6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy azontermdkekn6l, amelyekn6l az eredetilejtrati

hattrido lehetovd teszi,60 napn6l (k6t h6nap) rovidebb marad6k hat6rideju 6rut nem szilllit
ki.

7.2. A 7.1 pont szerinti szavatossdgi id6t6l eltdrni csak azon t6telek esetdben lehet, amelyekndl
azeredeti,gyart6ilejhratihathridokevesebb,

7.3. Yalamennyi k6szitm6ny eset6ben az egysdgcsomagokra is, valamint a gyrijtocsomagokra is
j6l l6that6 m6don fel kell tiintetni a szavatossdgi idot.

8.1 Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llitesb6l, ill. fuvarozdsb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabfilyozott teljesitds megtdfidnt6tol szfimitott
8 munkanapon beli.il jogosult az eladoval szemben felldpni.
Minosdgi hiba esetdn a Vevo azok eszlel6s6t kovetoen 48 or6n beliil kciteles Elad6t 6rtesiteni 6s

szavatoss6gi ig6nydt koz<jlni. A Vev6 lehetos6ge eldonteni, hogy esetenk6nt milyen szavatoss6gi
igdny drvdnyesitdse tort6nik.
A sz6llitm6nyok 6tv6tele sor6n tapasztalt egydb minosdgi hib6kkal osszeftiggo , vagy a legkisebb
gyrijt6csomagol6si egysdgen beliili mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

Vevo azok 6szlel6sdt kovet6 8 napon beliil b6rmikor kifog6s thrgyhvh teheti az elad6nhl felt6ve,
hogy a Iejarati id6 meg 6rvdnyben van. Az el6zo bekezddsek b6rmelyik esete is forduljon elo, a
Vevo tartozik - a jelzett 8 napos hataridon beliil - az elad6t kozds jegyzokonyv felvdtel6re
meghivni. A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6kossfgok eset6n, de akkor
is ha kideriil, hogy a Gy6gyszer nem felel meg az l.l pontban foglalt min6sdgi
kovetelm6nyeknek, a Vevo a jelen szerzoddsben szab6lyozott mdrt6kri minos6gi kdtbdrt 6s/vagy
k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben valamely Gy6gyszerfajta egdszdnek a

rendeltetdsi c6lra val6 alkalmatlanshght tapasztalnl, ,Agy 6rdekmirl6s6nak igazolilsa n6lkiil a

szer z6 dest nyomb an felmondhatj a, me ghirisul6si kotbdrt 6s kdrt6rit6st kovetelhet.
Elad6 kdtelezi magfi, hogy a hat6s6gilag elrendelt forgalomb6l val6 kivon6s eset6n
- a kivon6s elrendelds6tol szttmitott 45 naptfiri napon beliil - a forgalomb6l kivont 6s az elad6
illtalkiszitllitott k6szitm6nyeket visszaveszi ds 6rt6kdt a Vev6 rdszere j6vdirja.

9.1 Szerzodo felek kolcsoncisen tudom6sul veszik, hogy a Gy6gyszerekkel kapcsolatos lejdrat
szabttlyairaaz Ll es a7.lpontban foglaltak aznhnyad6.

l0.l Szerzodo felek mind a k6sedelmes teljesit6s, mind pedig a minosdghib6s sz6llit6s, s v6gtil
aszerzodls Vev6i felmond6sa esetdre egyardntkotb6rt kdtnek ki az elad6 terh6re.
10.1. Kdsedelmes 6s min6s6g hib6s sz6llit6s eset6n a kdsedelmi kamat napr lz %, legfeljebb
azonban az lrintett nett6 6ru-6rtek l1%o-a.
10.2, Vevoi felmond6s eset6n anetto szerzod6ses 6rt6k 20Yo-a.

Vevo akkor jogosult egyoldahi nyilatkozattal a szerzldest felmondani, ha az elad6 n6gy egymfst
ko vet6 szdllitdsnill fo ly amato s an kd s e de I emb en v an.

Tiszthban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetel6s behajt6s6n trilmenoen a Vevo a

szerzodls szeg6sbol ered6 kdritnak megtdritds6t is kovetelheti az eladot6l, a khr osszeg6be

azonban amdr behajtott kotbdr osszege belesz6mit.
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Felek mentesiilnek a jelen szerzodes teljesit6s6b6l fakad6 kotelezetts6geik teljesit6se, valamint
ebbol fakad6 h6tr6nyos jogkovetkezm6nyek a161, ha az akadillyoztatds nekik fel nem r6hat6,
ktilso, 6ltaluk elore nem lathat6 ds el nem hdrithatS ok id6zte elo, ilyen lehet ktilcinosen, de nem
kiz6r6lagosan az 6wiz, a fdldrenges, a tizvesz, a jirvdny, a sztrtlk a h6borri, az 6lflal6nos
izemanyag hi6ny. Egyet6rtenek a szerzSdo felek abban,hogy az Elad6 akadfllyoztat6sa eset6n -
vis major eset6t is bele6rtve - ha azadoll k6szitm6nyt vagy azt helyettesit6 k6szitm6nyt Elad6
nem tudja hat6ridoben szilllitam, es a sztilittrsi kdsedelem vesz6lyezteti VevS mrikdd6s6t, a Vev6
jogosult az adott k6szitm6nyt vagy azt helyettesito kdszitmdnyt m6s elad6t6l beszerezni. Az
ebbol eredo tobbletkiad6sait k6rt6ritesi kovetel6sk6nt drvdnyesitheti Elad6 fel6, amennyiben a

k6sedelem vagy nem teljesitds oka nem vis major eset6re vezethet6 vissza.

A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) az eladoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil Z\Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemely vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely tekintetdben
fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdbanmeghatfirozott valamely felt6tel.
b) az elad6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdbanmeghatfuozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elad6 a szerzodds messzrindse el6tt m6r teliesitett
szolgilltatts szer zo de s szerti p 6nzb e I i e I I en6rtek6re j o g o s ult.

11.l Jelen szerz6d6sben nem szabitlyozott k6rddsek tekintet6ben az elad6nak az
l.l pont tartalmdt fogadj6k el a felek ir6nyad6nak azzal, hogy mdgottes jogszabfllyi
rendelkez6sk6nt a Kozbeszerzdsi Torv6nyt valamint a Magyar Polg6ri Tdrvdnykdnyv
idevonatkoz6an megfelelo szab6lyait fogj6k alkalmazni, peres iigy esetdn elfogadva a magyar
bir6sigok joghat6s6g6t 6s a Magyar Polgdri Perrendtart6s eloir6sait.
Szakmai kdrddsekben a gyogyszerek rendeldsdrol 6s kiad6s6r6l sz6l6 - mindenkor hat6lyos -
4412004 (IV 28.) ESZCSM szhmu rendelet es annak mindenkor 6rv6nyben l6v6 mell6kletei,
valamint a gy6gyszerek egyendrtdkris6g6rol sz6l6 mindenkor hat6lyos GYEMSZI-OGYI
rendelkez6 sei az irrinyad6k.
A kiilfdldi ad6illet6s6gri Elad6 kiiteles a szeruod6shez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni,
hogy az illet6s6ge szerinti adohat6s6gtol a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil beszerezheti a rd
vonatkoz6 adatokat az orszilgok kozcitti jogsegdly ig6nybev6tele n6lkiil.
A k6bit6szerek vonatkozitsitban az 14212004 (IV. 29.) korm6nyrendelet 6s mindenkor hat6lyos
m6dosit6sai az nhnyad6.
Je\en szeruod6sbol szitrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitSk illet6kessdge mindenkor a Vevo
sz6khelydhez igazodik, az 1952. 6vi III. tdrvdny 41 . $ szerinti kiv6tellel,
Ezt az ad6sv6teli szerzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ezot he lyb enha gy 6lag alfiirtdk,
K6szUlt 4 eredeti p6ld6nyban, amelybol 2 eredeti p61d6ny a Vev6t, 2 eredeti p6ld6ny az eladot
illeti meg,

Kelt:Budapest, ber h6nap 09, napj6n

mint Elad6
A szerz6d€st el6k6szitette:r€irzitqYt
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