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ADÁSVÉTELIKERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Bajai Szent Rókus Kérház
Székhelye:
6500 Baja, Rókus u. 10.
Teljes jogú képviselője:
Dr. Tóth Gábor főigazgató
KSH száma:
15336282-8610-312-03
Adószáma:
15336282-2-03
Számlaszáma:
10025004-00324144-00000000
Számlavezető pénzintézere.
Magyar Államkincstár
Kapcsolattartója:
Mészáros Lívia mb. élelmezés vezető
Telefon:
79/422-233/2716 mellék
E-mail:
meszarosli@bajakorhaz.hu
továbbiakban, mint Vevő, másrészről

DODO-2457 Kereskedelmi
Székhelye:
Teljes jogú képviselője:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Számlaszáma:
Számlavezető pénzintézete:
Kapcsolattartója:
Telefon:
E-mail:
továbbiakban,
feltételekkel.

rrunt Eladó,

és Fuvarozási Betéti Társaság
2457 Adony, Rákóczi út 17.
I<rál Zoltán, ügyvezető
0706002773
22039743-2-07
10201006-50151345-00000000
K&H Bank 2rt.
Dr Szelléné Lakatos É va
74/510-024, fax:74/510-023
dodo.szekszardCQ)freemail.hu
együttesen Felek között alulírott helyen es időben az alábbi

ELŐZMÉNYEK

A Bajai Szent Rókus Kórház, mint ajánlatkérő 2017. november 8. napján a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) második része szerinti, TED 2017/S 214444382 szám alatt megjelent, uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárást indított
"Adásvételi keretszerződés keretében a Bajai Szent Rókus Kórház részére élelmiszer
beszerzése hét részben." tárgyában.

A fenti közbeszerzési eljárás eredményeként az Eladó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre
az eljárás 1. része (Adásvételi keretszerződés
keretében a Bajai Szent Rókus Kórház
részére baromfihús, húskészítmény
beszerzése) tekintetében a 2018. április 13. napján
megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.
A fentiekre tekintettel a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívása és közbeszerzési dokumentumai, valamint az Eladó, mint nyertes ajánlattevő
ajánlata. Az előbbiekben meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során megfelelően
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irányadó ak a fenti sorrendben azzal, hogy a jelen szerződés és mellékletei kozőtt fennálló
esetleges ellentmondások esetében elsősorban a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak.
Nyertes ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 76. § szerinti értékelési részszempontra (legalacsonyabb ár)
tett megajánlása:
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 10.337.070,- Ft
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
Ll. Jelen szerződés tárgyát képezi az élelmiszereknek a szerződés 1. számú mellékletét képező
ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott értékben és
minőségben, az Eladó-a szerződés 2. számú mellékletét képező ajánlata szerint, Vevő
székhelyére - egyedi megrendelés alapján tőrtértő - szállítása. A szerződött mennyiségtől a
Vevő + 20%-kal eltérhet (opcionális mennyiség).
1.2. Vevő az egyedi megrendeléseit az alábbi címre köteles megküldeni:
Fax: 74/510-023
(Az adatátviteli rendszer bármelyik oldalon bekövetkező meghibásodása esetén, a hiba lehetőség szerint - három munkanapon belüli kijavításáig - használható e-mail cím:
dodo.szekszard@ freemail.hu )
Kapcsolattartó:
70/778-9095)

Dr Szelléné Lakatos Éva (e-mail: dodo.szekszard@:.freemail.hu. telefon:

2. A TELJESÍTÉS HELYE, A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ, AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI FELTÉTELEK
2.1. A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház (6500 Baja, Szent Rókus utca 10.)
2.2. Eladó az 1. sz. mellékletben
alapján köteles szállítani.

meghatározott élelmiszereket a Vevő egyedi megrendelései

2.3. Vevő (vagy az általa meghatalmazott személy) az egyedi megrendeléseket a jelen szerződés 3.
sz. mellékletét képező megrendelőlap on köteles leadni, amelyben köteles megadni legalább a
szállítás határidejét, a leszállítandó élelmiszereket (termé knév, mennyiség és mennyiségi
egység szerint), azok minőségét.
2.4. A Vevő a rendeléseit elektronikus úton (az adatátviteli rendszer bármelyik oldalon
bekövetkező meghibásodása esetén, a hiba - lehetőség szerint - három munkanapon belüli
kijavításáig pedig az 1.2. pontban részletezettek szerint email/ telefaxon) küldi meg az Eladó
részére. Eladó köteles a leadott megrendeléseket fogadni és azok teljesíthetőségét
visszaigazolni. Eladónak folyamatosan biztosítania kell a rendelés fogadásához és a rendelés
időpont jának rögzítéséhez
es visszakereséséhez
szükséges technikai
eszközök
működőképességét.

2

2 5 A ren d elées 1eadáasa es
és f eldol ozasa az a a
Határidő
Felelős
Tárgyhetet megelőző hét
Vevő
kedden 13:00 óráig
Tárgynapot megelőző napon
18:00 óra

Eladó

Tárgynap

Eladó

:'-(a Szerződés 1. számú mellékletét képező közbeszerzési

atat1 o ..-szermt tőrtérn
Feladat
Rendelés leadása faxon

1

Teljesítési
megküldése a
visszaigazolás
leszállitásra kerülő élelmiszerekről, illetve
termékekról
(terméknév,
helyettesítő
mennyiség és mennyiségi egység szerint) és "
végösszegéről, illetve akadályközlés
A megrendelt és visszaigazolt élelmiszere1
leszállítása
dokumentumban

meghatározott konkrét időpont szerznt)

2.6. A Vevő a rendelést legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon 10.00 óráig módosíthatja,
2.7. Az Eladó a teljesítési visszaigazolás megküldése előtt megvizsgálja, hogyateljesítésnek van-e
bárminemű akadálya (például gyártó vagy termelő akadályközlése vagy szerződésszegése, vis
maior). Amennyiben a leadott rendelés teljesítésében akadályokat tapasztal, úgy kötelessége
arról a Vevőt tájékoztatni (akadályközlés). Az akadályközlésnek tanalmaznia kell az akadállyal
érintett élelmiszerek terméknevét, mennyiségét és mennyiségi egységét és azok várható
szállítási napját.
Szállítási/beszerzési akadályesetén annak okát bizonyítható módon igazolni kell és a Vevő
felé telefonon vagy elektronikusan másik terméket kell megajánlani. A megajánlott termék
nem lehet az eredeti terméknél gyengébb minőségű, illetőleg magasabb árkategóriájú.
Amennyiben a Vevő a megajánlott helyettesítő termeket elfogadja/ visszaigazolja, úgy az
Eladó e termékkel teljesíthet. Amennyiben a Vevő ezen terméket nem fogadja el,úgy azt
Eladó nem jogosult leszállítani, azonban kötbéríizetésére köteles. A Vevő ezen esetben
jogosult a terméket harmadik személytől beszerezni.
2.8. A zavartalan ellátás érdekében Vevő fenntartja magának a jogot, hogy - rendkívüli sürgős
esetben - az Eladó által határidőn belül le nem szállított tételeket mástól szerezze be és az
esetleges árkülönbözet megtérítését igényelje.
2.9. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogya 2.7 pont esetén az esetleges árkülőnbözetet, valamint
a 2.8 pontban meghatározott beszerzéssel járó leöltségeket a Vevő részére, az általa
megküldött számla alapján haladéktalanul megfizeti. Ugyanezen kötelezettsége áll fenn a
hiányos an/ hibásan teljesített szállítás esetén is, amennyiben a hiba/ hiánya Vevő szolgáltatási
kötelezertségének időbeli kerlátja miatt már nem pótolható. A kötbéríizetési határidő a
megrendelés szerinti teljesítési hatámaptói számítandó. A kötbérszámítás során minden
megkezdett nap egész napnak szárnít.
2.1O. Eladó a megrendeléseket a Vevő cnnere köteles eljuttatni a hétfő, szerda, péntek
szállítás napokon délelőtt 8.00 óráig szállítási időpontban.
2.11. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállítandó élelmiszerek a teljesítés
időpontjában megfelelnek a jelen szerződés 1. számu mellékletében, valamint a vonatkozó
jogszabályokban foglalt követelményeknek Aszállítandó élelmiszereknek az átadás-átvétel
időpontjában rendelkeznie kell a fogyaszthatósági határidő/minőségmegőrzési idő legalább
felével (50%-ával), továbbá meg kell felelniük az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
3

szóló

2008. évi XLVI. törvény, és az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes
élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007.
(VII. 26.) FVM-EüM-SZMlvf együttes rendelet előírásainak. Az Eladó köteles betartani az
IS022000 / HACCP előírásait, és köteles megfelelni az ANTSZ által előírt hatályos
követelményeknek. Eladó egy gépjárműben egyidejűleg csak az illetékes hatóság által
együttszállításra engedélyezett élelmiszereket szállíthat. Eladó köteles úgy csomagolni, hogy
az árut a szállítás során semmilyen károsodás ne érje. Vevő átvételnél esetenként ellenőrizheti
a szállítójármű és kísérőszemély higiéniás állapotát is.
2.12. Eladó (vagy az általa megbízott személy) az élelmiszereket csomagolva, magyar nyelvű
címkével és gyánmánylapokkal (a termék összetételi és táplálkozási-élettani megítélését
szolgáló) ellátva, mérlegelve adja áto A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az
élelmiszerek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
2.13.

A csomagolt és mérlegelt élelmiszert a Vevő (vagy az általa megbízott személy) az Eladó
(vagy az általa megbízott személy) jelenlétében bruttó súly és darabszám szerint veszi áto

2.14. Vevő (vagy az általa megbízott személy) a 2.12. pom szerinti átvétellel egyidejűleg elvégzi
a mennyiségi továbbá a megbomás nélkül látható minőségi hibákra irányuló ellenőrzést, majd
azt követően - a termék jellemzőitől függően - de legkésőbb az adott élelmiszer
fogyaszthatósági, illetve minőség megőrzési idején belül köteles elvégezni a leszállított
élelmiszerek megbontás nélkül nem látható minőségi hibákra irányuló ellenőrzését.
2.15.

Vevő az esetlegesen észlelt hibát
az átvétellel egyidejűleg elvégzendő ellenőrzés esetében a szállítólevélen köteles az
Eladóval közölni és egyidejűleg szavatossági igényét megjelölni (azaz tételes átvétel esetén
a mennyiségi, illetve megbontás nélkül látható minőségi hibákból adódó eltéréseket és
igényt a szállítólevélen jelezni kell);
egyéb esetben a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles az Eladóval közölni és
egyidejűleg szavatossági igényét megjelölni.

2.16.

A Felek rögzítik, hogy az Eladó nem felel
a Vevő (vagy az általa megbízott személy) részére történő átadást követően alkalmazott
nem megfelelő tárolási kőrűlményekból adódó minőségromlásért vagy egyéb hibáért,
illetve
a fogyaszthatósági, illetve minőség megőrzési idő lejártát követően felfedezett hibáért.
Amennyiben a megvizsgált élelmiszer nem felel meg a szerződésben meghatározott
feltételeknek, a Vevő azok átvételét visszautasíthatja és az Eladó köteles a visszautasított
élelmiszert térítésmentesen kicserélni 1 napon belül.
Az átvételt keverő jogos kifogás esetén az Eladó köteles az élelmiszert saját költségén
visszaszállítani és kicserélni. A Vevő haladéktalanul köteles értesíteni az Eladót a minőségi
kifogásairól.

2.17. Mennyiségi hiány, vagy minőségi hiba észlelése esetén a Vevő (vagy az általa megbízott
személy) a hibát, illetőleg hiányosságot rögzítő jegyzőkönyv felvételére köteles. Cgyancsak
jegyzőkönyv felvételére kerül sor a kiszállítás késedelmes teljesítése esetéri. Súlyos minőségi
kifogás, különösen élelmiszerbiztonságot veszélyeztető élelmiszerek esetén az ételek átvételét
a Vevő megtagadhatja.
2.18. A Vevő a megjelölt szállítási időpontban biztosítja az Eladó nevesített képviselői számára
a teljesítés helyszínére történő beléptetést, Az Eladó a megrendelt termékeket a megjelölt
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fogadóhelyen a rakodásra alkalmas pontig köteles leszállítani és ott az árut a szállítóeszközről
lerakni. A megrendelt termékek további mozgatása, elhelyezése, szállítási helyen belüli
szétosztása Eladónak nem kötelessége, arról a Vevő gondoskodik
2.19.

A jelen szerződés Ll. pontjában meghatározott opeionális mennyiség megrendelése
esetén az opció megrendelésére és a teljesítésére a jelen szerződésben az alapmennyiségre
vonatkozóan meghatározott feltételek, rendelkezések az irányadók
3. FIZETÉSI FELTÉTELEK,

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE

3.1. Az Eladó jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a 2. számú mellékletben - Eladó

ajánlata - meghatározott árakon teljesíti jelen szerződés időtartama alatt. A szerződéses ár
minden díjat és költséget tartalmaz.
3.2. Vevő előleget nem biztosít és előlegszámlát nem fogad el. A Vevő a szerződésben rögzített
tartalom teljesítését kővetően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Felek

rögzítik, hogy Eladó havonta (a szerződéskötés napját követő hónap első hetében) jogosult
gyűjtőszámlát kiállítani, az egyes teljesítések egységenkénti részletezésével. Vevő minden
szállítás teljesítéséről 2 példányban teljesítésigazolást állít ki és ad át Eladó részére, melynek 1
példányát Eladó köteles a számlával egyidejűleg megküldeni Vevő részére. A teljesítésigazolás
a számla befogadás ának feltétele.
3.3. Az ellenszolgáltatás összege az Eladó általi teljesítést, és a Vevő által ennek elismeréseként
kiállított teljesítésigazolás alapján formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított
számla ellenében, a Prk, 6:130. § (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint az Eladó K&H
Banknal vezetett 10201006-50151345-00000000
számú bankszámlájára történő átutalással
teljesíti.
3.4. A

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egyseges szerkezetben levő kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/ A §-a alapján a Ptk,
6:130. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy Vevő esetében a
pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidő
hatvan nap.

3.5. A számlát a Vevő nevére és címére kell kiállítani, és benyújtani. Nem a Vevő nevére és

címére benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Vevő fizetési
késedelme kizárt.
3.6. Ha a Vevő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Vevő
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül írásbeli indokolással együtt visszajuttatni az

Eladóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Vevő általi
kézhezvételétől kell számítani. Az Eladónak felróható okból hibásan vagy késedelmesen
kiállított és beérkezett számla vonatkozásában a Vevőt kamatfizetési kötelezettség nem
terheli!
3.7. A jelen szerződés, továbbá az Eladó és a Kbt. szerinti alvállalkozók kozotti szerződések,
valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött szerződések
alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(An.) 36/ A §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak

5

t

,Z~

f

3.8. Vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke - a Ptk 6:155. § szakaszban
foglalt előírások figyelembe vételével - a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke.
3.9. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján nem fizet, illetve számol el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pOnt ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az Eladó adóköteles jővedelmének
csökkentésére alkalmasak. Eladó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
3.10. Az Eladónak biztosítania kell, hogya szerződés teljes időtartama alatt általa közvetlenül
vagy közvetve meghirdetett valamennyi, akciós áron történő értékesítés feltételeit az adott
időszakban a Vevő részére történő szállításokra is kiterjeszti, amelynek értelmében a
vonatkozó szállítások tekintetében a jelen szerződésben rögzített árak külön megállapodás
nélkül is az Eladó által meghirdetett akciós áraknak megfelelően módosulnak a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontjának figyelembe vételével. A fentiekben részletezett árcsökkentés nem
minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak.
4. SZERZŐDÉSSZEGÉS
4.1. A szerződést rendes felmondás útján egyik fél sem jogosult megszüntetni. Bármelyik fél
rendkívűli felmondással élhet azonnali hatállyal a szerződés a másik fél általi súlyos
szerződésszegése esetén az alábbi esetekben:
4.2. A Vevő jogosult rendkívüli felmondásra, különösen, de nem kizárólagosan:
az Eladó rendszeresen (több mint 5 alkalommal) elmulasztja határidőben visszaigazolni a
teljesítést,
Eladó nem teljesít, illetve hibásan vagy késedelmesen teljesit és ez legalább 3 alkalommal
jegyzőkönyvben rögzítés re került.
Eladó hibás vagy késedelmes teljesítése esetén, ha az előírt kötbérmaximumot eléri.
Eladó ismételten vagy súlyosan megszegi a jelen szerződésben foglalt tevékenységére előírt
hatósági előírásokat, vagy szakmai szabályokat, szerződéses feltételek
Eladó a rögzített minőségi vagy tartalmi követelményekben bekövetkezett tartós, vagy
nagymértékű színvonalesés esetén a Vevő írásbeli felszólítására sem küszöböli ki a
hiányosságokat,
Eladó fizetésképtelenné válik, felszámolás i, végelszámolási eljárás indul vele szemben,
felfüggeszti gazdasági tevékenységét;
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CX:CV!. törvény 3. § (1) bekezdése alapján nem
minősül átlátható szervezetnek;
a szerződés megkötését követően jut a Vevő tudomására, hogy Eladó tekintetében a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
Eladó az illetékes hatóság által megállapítottan a közegészségügyi előírásokat megszegi,
továbbá, ha élelmiszer előállításával, forgalomba hozatalával kapcsolatban, hatóság-, bíróság,
vagy egyéb szakmai fórum által megállapított vétséget vagy egyéb jogsértést követ el, és a
számára előírt helyesbitó tevékenységeket határidőre nem javítja ki.
4.3. Az Eladó jogosult rendkivüli felmondásra, ha
a Vevő a fizetési kötelezettségének az esedékességet követően küldött írásbeli felszólítás
kézhezvétélét követő 10 napon belül sem tesz eleget, és a számlával kapcsolatos kifogást sem
nyújtott be az Eladónak
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4.4. Vevő ellentétes nyilatkozata hiányában - a felmondás közléséig megküldött
megrendeléseket Eladó köteles szerződésszerűen teljesíteni.

és visszaigazolt

4.5. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával
elfogadja, és kijelenti, hogya
Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetóvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés, illetve a jelen
Szerződés 4.6. pontja szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

4.6. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogya Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel
az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
4.7. A jelen Szerződés 4.1. pontja szerinti felmondás esetén az Eladó a Szerződés
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

5. A SZERZŐDÉS

megszűnése

BIZTOSÍTÉKA!

5.1. Amennyiben
a szerződés
teljesítése
olyan
okból,
amelyért
az Eladó
felelős,
késedelmesen/hibásan
történik, úgy az Eladó a Vevőnek a késedelembe eséstől a tényleges
teljesítésig/hibák
kijavításáig terjedő időszakra a késedelemmel/hibás
teljesítéssei érintett
termékek - a szerződés szerinti kiszerelési egységár figyelembevételével számított, áfa nélküli
- eseti megrendelésseI érintett ellenszolgáltatási értékének 2 %/ óra mértékű, de legfeljebb
12 % késedelmi kötbért köteles fizetni. A 6 órát meghaladó késedelem esetén a Vevő
jogosult a terméket harmadik féltől megrendelni az Eladó költségére, továbbá a Vevő
jogosult a szerződést felmondani, mely okán az Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz
kötelezett,
5.2. Hibás teljesítés esetén az Eladó köteles az árut kicserélni. A kicserélésre a szerződés 2.17.
pontjában megállapított határidő eredménytelensége
esetén a lejárt határidő és az áru
tényleges kicserélése között eltelt időtartamra a késedelmi kötbérre vonatkozó szabályok
érvényesek
5.3. A szerződésben vállalt feladatok olyan okból eredő meghiúsulása esetén, amelyért az Eladó
felelős (pl. súlyos szerződésszegést kővető felmondás), az Eladó a Vevőnek meghiúsulási
kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke a szerződés teljes időtartamára vonatkozó - nettó
szerződéses ellenérték 20 %-a.
5.4. Vevő a kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított szárnlába beszámítani. Vevő jogosult
a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni.
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6. ÜZLETI TITOK, KÖZÉRDEKŰ ADATOK
6.1. Felek megállapodnak abban, hogya jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésüle
során az egymásnak áradott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem
vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
6.2. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogya Kbt. és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és
hatáskörüknek megfelelően a kö~beszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szennn
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék - az Állami Számvevőszékről
szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival
összefüggésben - ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket
és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Vevőnél, a
Vevőnevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá
a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
7. KAPCSOLATTARTÁS
7.1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos
felhatalmazott személyek

ügyintézésre és kapcsolattartásra

a felek által

Vevő részéről: Mészáros Lívia

Eladó részéről: Dr Szelléné Lakatos Éva

Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10.

Cím: 7100 Szekszárd, Bogyiszlói u.7.

Telefonszám: 79/422-233/2716 mellék

Telefonszám: 74/510-024

Email cím: meszarosliér bajakorhaz.hu

Email cím: dodo.szekszard(a) freemail.hu

8. ZÁRó RENDELKEZÉSEK
8.1. Jelen szerződés annak aláírása napján lép hatályba, és a szerződéskötést követő 12 hónapig
vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos.
8.2. Tekintettel arra, hogya
beszerzés tárgya központosított - országos, regionális közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki:
Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben
vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátránvos következménye
nem származhat,
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8.3. A Kbt, 138. § (3) bekezdés ére tekintettél, Eladó tudomásul veszi, hogya Szerződés aláírásával
(megkötésévei) egyidejűleg majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles bejelenteni a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót,
amely részt vesz a Szerződés teljesítésében és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az
adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a közreműködők
és ennek megfelelően és
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt, 138. § (1) és(3)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Eladó csak a Kbt. rendelkezései szerint
változtathatja meg a teljesítésbe bevont közreműködőit
és a teljesítésben való részvételük
mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek
minősül és azonnali hatályú
felmondás ra ad okot.
8.4. Eladó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. r. 50. § (la) bekezdése alapján nyilatkozik, hogya nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CX:CVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E
nyilatkozatban
foglaltak változása esetén az Eladó képviselője a Vevőt haladéktalanul
tájékoztatni köteles. I-Ia a változás folytán az Eladó nem minósűl átlátható szervezetnek, az
államháztartás ról szóló 2011. évi CX:CV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés
nem teljesíthető.
8.5. Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés
szerint módosítható.
8.6. A jelen szerződésben

csak írásban, a Kbt. irányadó rendelkezései

a Polgán' Tiirvé'!Ykó"t!yvrőlszóló 2013.
tó"rvény,valamint a szerződéses
összefüggő hatályos jogszabályok az irányadóak.
nem szabályozott

egyéb kérdésekben

évi V. tó'rvéf!J(Ptk.), a kózbeszer-:;/sekről szóló 2015. éZJiCXUII.
jogviszonnyal

8.7. A Felek az esetleges jogvitáik polgári peres érvényesítése előtt kötelesek egymással egyeztetni,
ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz.
Felek
a szerződést
elolvasás
és értelmezés
után,
mint
akaratukkal
mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A jelen szerződés 4 (négy) darab, egymással mindenben
megegyező eredeti példányban készült, melyből 2 darab a Vevőnél, 2 darab pedig az Eladónál
marad.
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ügyvezető
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Betéti Társaság
Eladó
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Bajai Szent Rókus Kórház
Vevő

Csemovicsné
Simon Erzsébet
Bajai Szent Rókus Kórház
gazdasági igazgató
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Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlati felhívás, illetve dokumentáció (mellékleteivel együtt), elektronikus
formában (O))
2. számú melléklet: Ajánlat (Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata) elektronikus formában (O))
3. számú melléklet: Megrendelőlap (elektronikus formában)
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