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PREAMBULUM
A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján közbeszerzési
eljárást bonyolított le szemészeti műlencsék szállítása injektor biztosításával tárgyában.
Szállító a II., III. és IV. számú részek vonatkozásában a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője.
A szerződéses feladatok részletes tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívása és Dokumentációja, az ajánlatkérő által az ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő információk,
és a Szállító – mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél – által ezek alapján benyújtott és Megrendelő –
mint Ajánlatkérőként szerződő fél – által elfogadott ajánlata határozzák meg.
A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:
1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a Megrendelő telephelyére történő, a Megrendelő által
kibocsátandó egyedi megrendelésekben meghatározott tárgyú és mennyiségű Medicontur 860 FAB
típusú szemészeti műlencse (II. számú rész), Medicontur 611HPS, 612HPS típusú szemészeti
műlencse (III. számú rész), Medicontur 623PES típusú szemészeti műlencse (IV. számú rész)
szállítását.
1.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a Megrendelő által elfogadott ajánlatában
meghatározott minőségben Megrendelővel egyeztetett kezdő árukészletét a Megrendelőnél létesített
konszignációs raktárba helyezi el és a szerződés időtartama alatt biztosítja a folyamatos feltöltését,
legfeljebb azonban az 1. számú mellékletben meghatározott teljes szerződéses mennyiség erejéig.
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1.3. Megrendelő az árukat kizárólag saját céljaira használhatja fel, annak kis-, vagy nagykereskedelmi
továbbértékesítésére nem jogosult.
2. Szerződéses ellenérték
2.1. A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk ellenértékét a szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza. Az árak a Megrendelő székhelyére leszállítva DDP, és fuvareszközről a Megrendelőnél
létrehozott konszignációs raktárba lerakva értendők. Ennek megfelelően az árak a Szállító által jelen
szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken
túlmenően a Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelőtől további díj- vagy
költségtérítés igénylésére.
2.2. A fenti árak a jelen szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők, azok módosítására a felek írásos
megállapodása alapján, és kizárólag a Kbt.-ben meghatározott feltételek betartásával kerülhet sor.
2.3. A jelen szerződés alapján létrejövő eseti lehívások ellenértéke a felek által az áruk átvételekor a
fuvarlevélen/szállítólevélen árucikkenként feltüntetett és leigazolt, átvett mennyiség alapján
szabályosan kiállított számlák szerint kerül kifizetésre.
3. Fizetési feltételek
3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján a rendelkezésére bocsátott raktárkészletből kivett és
felhasznált áruk ellenértékét, a jelen szerződés 6.5. pontjában rögzítettek szerint havonta megküldött
jelentések alapján, a havi teljesítéseket követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésében foglalt előírásokat,
szabályosan kiállított számla ellenében átutalással egyenlíti ki a Szállító jelen szerződés első lapján
megadott bankszámlájára.
3.2. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő
számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
3.3. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Felek a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
járnak el.
3.4. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4. Kötbér, kártérítés:
4.1. Jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítése esetén Szállítót
késedelmi és/vagy minőségi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke: a késedelmes
vagy hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árára vetítve a késedelem minden napja után 1
(egy) %, legfeljebb azonban az érintett áru teljes szerződéses nettó ellenértékének megfelelő
mértékű kötbér.
4.2. Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Szállítótól.
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4.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szállítónak előzetesen értesítenie kell írásban
a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól, valamint ésszerű
póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre.
5.

Mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás:
5.1. A teljesítés megtagadása esetén, vagy ha Megrendelő a szerződéstől Szállító szerződésszegő
magatartása miatt eláll, Szállítót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.
Meghiúsulási kötbér:
A teljesítés megtagadása vagy a Szállító érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, továbbá ha
Megrendelő a szerződéstől Szállító szerződésszegő magatartása miatt eláll, Szállítót meghiúsulási
kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes
mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 5%-a.
Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Szállítótól.
5.2. A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Megrendelőnek
jogában áll a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetben:
- amennyiben Szállító a teljesítéssel 5 napot meghaladó késedelembe esik;
5.3. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a szerződést
írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel
- Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
5.4. Az 5.3. pont szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. Szállítási feltételek és határidők
6.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.2. pont szerinti kezdő árukészletből a Megrendelő által
felhasznált mennyiséget a Megrendelő havonta történő jelentésétől számított 2 napon belül köteles a
kezdő készlet erejéig ismételten feltölteni. Amennyiben a Megrendelőnek valamely áru(k)
tekintetében a kezdő készletben meghatározott mennyiségnél nagyobb mennyiségre van - a havi
feltöltést megelőzően - sürgős szüksége, jogosult ezen mennyiségre a havi feltöltést megelőzően is
eseti megrendelést küldeni Szállítónak az 1. számú mellékletben megadott teljes szerződéses
mennyiség terhére. A Megrendelő által küldött eseti megrendeléseknek árucikkenként tartalmazniuk
kell a megrendelt mennyiséget és a szállítás Megrendelő által kért pontos időpontját.
A Szállító által vállalt maximális szállítási határidő az eseti megrendelések tekintetében 2
munkanap, a Megrendelő által jelzett sürgős szükség esetén 24 óra.
6.2. Megrendelő az általa kezelt konszignációs raktárból igény szerint bármikor kivételezheti és
felhasználhatja a szükséges anyagokat. A kivett áru tulajdonjoga azonban csak a róla kiállított
számla kiegyenlítésekor kerül Megrendelő tulajdonába.
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6.3. A konszignációs raktárban elhelyezett áruk tekintetében a raktározási költségek terhe és a
kárveszély az áruk átvételekor átszáll Megrendelőre. Megrendelő köteles a konszignációs készletet
jó gazda módjára kezelni és a tőle elvárható módon megóvni a sérüléstől, illetve elpusztulástól.
6.4. Amennyiben a kivételezett anyagok kicsomagolása vagy felhasználása során Megrendelő hiányt,
vagy hibát észlel, erről a tényről a Szállítót értesíti.
6.5. Megrendelő a kivételezett áruk folyamatos feljegyzésével jelentést készít, amelynek 1 eredeti
példányát havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Szállító részére
megküldeni. Megrendelő a jelentés másodpéldányát magánál tartja, és az esetlegesen felmerülő
egyeztetések érdekében a szerződés lejártáig megőrzi.
6.6. Szállító jogosult előzetes bejelentést követően – a Megrendelőnél folyó munka indokolatlan
zavarása nélkül – ellenőrizni a konszignációs raktárkészlet mindenkori állapotát, illetve a
Megrendelő által történő kezelését. Eltérés felmerülése esetén a Szállítónak jogában áll a
Megrendelőtől közös leltározás elvégzését kérni, évente legfeljebb két alkalommal.
6.7. A Szállító a konszignációs raktár feltöltésére, illetve az eseti megrendelések beszállítására
munkanapokon 07.00 órától 14.00 óráig, pénteken 13.00 óráig jogosult.
A fentiektől eltérő időpontban történő szállításra Szállító csak Megrendelő előzetes jóváhagyása
esetén jogosult.
6.8. Az eseti megrendeléseknek tartalmazniuk kell a Megrendelő nevét, a szállítási címet, a rendelt
készítmény pontos megnevezését, kiszerelési egységét és darabszámát.
A rendeléseket az alábbi címre kell feladni telefaxon, levélben, e-mailben vagy sürgősségi esetben
telefon útján:
Medicontur Orvostechnikai Kft.
2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
Telefon: +36/1 214 2033
Fax: +36/1 214 2026
6.9. Az eseti megrendelés alapján határidőben teljesített szállítást a Megrendelő megbízottja a
szállítólevélen leigazolja, a számla átadása a szállítással egyidejűleg történik. Az áru átvételére és az
átvétel igazolására Megrendelő részéről jogosult: Csele Lászlóné gazdasági osztályvezető (tel.: 0684-501-706).
7. Csomagolás
7.1. A Szállító a konszignációs raktárba (címe: 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. Szemészeti Osztály
konszignációs raktár), illetve Megrendelő eseti megrendelései alapján leszállítandó árut az állagának
és jellegének megfelelő módon, a szállítás és a tárolás során az áru épségének teljes megőrzését
biztosító csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a csomagban lévő árut és mennyiségét a
kiszerelési egységek, valamint az azon belüli árumennyiség pontos megjelölésével, továbbá a
szavatossági lejáratot jól láthatóan kell feltüntetni.
8. Az áru átvétele, mennyiségi, minőségi kifogások
8.1. A konszignációs raktár feltöltését a 6.9 pontban megjelölt személy Szállító jelenlétében ellenőrzi.
Az ellenőrzés a csomagolási egység darabszámának megszámlálásával történik. Az áru mennyiségi
átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A
szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban a külső csomagolás szemrevételezésével
megállapíthatóan bekövetkezett károsodás és/vagy minőségi kifogás is.
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8.2. Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára is
rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos
észrevétel esetén Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül intézkedik.
8.3. A szállítói gyűjtőcsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt Megrendelőnek az
áru konszignációs raktárból történő kivételezésétől számított 2 munkanapon belül van lehetősége
reklamációval élni.
Az utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról a Szállítót értesíteni kell és közösen aláírt
jegyzőkönyvet kell felvenni.
8.4. Megrendelőnek jogában áll a kifogásolt árut a konszignációs raktárban meglévő kifogástalan áruval
helyettesíteni, mely esetben a hibás, vagy csomagoláson belül hiányos áru a havi elszámolásnál nem
kerülhet kiszámlázásra.
8.5. Ha a kifogásolt áru nem pótolható a konszignációs raktárból, úgy Szállító a bejelentett kifogással
érintett árut 1 munkanapon belül köteles utánszállítással pótolni.
8.6. Az áru konszignációs raktárból történt kivételét követően észlelt minőségi kifogást a Megrendelő
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Szállítónak.
Amely terméket a Megrendelő minőségi hibásnak minősít, Szállító köteles azt – a minőségi hiba
bejelentésétől számított - 24 órán belül kicserélni. Ezt meghaladóan a késedelem idejére
Megrendelő a 4. pont szerinti késedelmi kötbérigényét érvényesítheti.
Amennyiben a minőségi hiba minősítésével kapcsolatosan Szállító kifogással él, a Szállító saját
költségen jogosult igazolni, hogy a termék nem minőségi hibás. Az igazoltan nem minőségi hibás
terméket Megrendelő köteles elfogadni. Ez esetben kötbérigény érvényesítésére Megrendelő nem
jogosult.
8.7. Jelen fejezetben írtak a 6.1 pont szerinti eseti megrendelések teljesítése során is alkalmazandóak.
9. Szavatosság
9.1. Szállító a jelen szerződés alapján a konszignációs raktárban elhelyezett vagy eseti megrendelés
alapján leszállított áruk felhasználhatóságára a rajtuk feltüntetett lejárati időn belül szavatosságot
vállal. A lejárati idő nem lehet kevesebb 12 hónapnál.
10. Engedélyek
10.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő,
a forgalomba hozatalra és a felhasználásra vonatkozó engedélyekkel rendelkező árut szállíthat le, és
helyezhet el a konszignációs raktárban.
10.2. Amennyiben bármely áru tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, az áru forgalmazásának
lehetőségét felfüggesztik vagy megszüntetik, Szállító köteles e körülményről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
11. Hatályba lépés:
11.1. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 12 hónapig marad érvényben.
11.2. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a felek a
szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak
megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a
szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni.
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