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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Gyógyszerek vételére
…………rész
(ugyanazon Ajánlattevő több részre vonatkozó nyertessége egy szerződésbe is foglalható)
Amely létrejött egyfelől
név:
székhely:
bankszámlaszám:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviseletében:
mint Eladó (továbbiakban: Eladó)
másfelől
Kanizsai Dorottya Kórház
székhely: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8bankszámlaszám: 10049006-00324412-00000000
adószám: 15433750-2-20
képviseletében: Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
mint Vevő (továbbiakban: Vevő), között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. alapján TED 2017/S …………
számon „Adásvételi szerződés gyógyszerek, kontrasztanyagok, infúziós oldatok vételre”
tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
1.A szerződés tárgya
1.1. Eladó eladja Vevő megveszi a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
különféle gyógyszer termékeket.
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1.2. Eladó jelen szerződés aláírásával a szerződés 1. számú mellékletét képező termékek Vevő
székhelyén található Intézeti Gyógyszertárába történő szállítására és lerakására is
kötelezettséget vállal az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció, az Ajánlattevő
(továbbiakban: Eladó) ajánlata, és valamennyi az eljárás során keletkezett kiegészítésben
foglaltak szerint.
2. Szerződéses áruk ellenszolgáltatása, árváltozás
2.1. A jelen szerződés alapján megvételre kerülő áruk ellenértékét a szerződés 1.sz. melléklete
tartalmazza. Az árak a teljesítés helyére történő leszállítás és fuvareszközről történő lerakás
költségeit is magukban foglalják. Ennek megfelelően az árak a Eladó által a jelen szerződés
alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét – beleértve valamennyi
termékkedvezményt is - tartalmazzák, így ezeken túlmenően a Eladó semmilyen jogcímen
nem jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
2.2. A Eladó által megajánlott árak a szerződés tartama alatt kötöttnek tekintendők (fix árak).
2.3. A jelen szerződés alapján létrejövő eseti megrendelések ellenértéke a felek által az áruk
átvételekor a Eladólevélen/számlán árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján a
későbbiekben meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák (egyedi megrendeléshez
kapcsolódó) szerint a jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.
3. Fizetési mód, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
3.1. A Vevő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti vételek ellenértékét az áruknak a jelen
szerződés szerinti leszállítását követően, Eladó által kiállított számla alapján, a számla
kézhezvételét követő 60 napos fizetési határidő betartása mellett, Eladó számlájára történő
átutalással fizeti meg. Vevő a szerződés szerinti kifizetéseket a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 19997. évi LXXXIII. tv. 9/A §-a alapján teljesíti.
Számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
3.2. Felek rögzítik, hogy Vevő kizárólag a jelen szerződés pénznemében – azaz magyar
forintban – teljesít kifizetéseket és semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, ha Eladó
az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Eladó az
alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen szerződés szerinti pénznemben köteles a
Nyilatkozatában feltüntetni.
Vevő az alvállalkozói teljesítések más devizanemben meghatározott ellenértékének magyar
forintra történő, Eladó általi átváltásának helyességét semmilyen szempontból nem ellenőrzi
(kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen szerződés szerinti
devizanemben meghatározott értéke és a jelen szerződésben meghatározott ellenérték
egyezőségét) és az utalásait az Eladó és az alvállalkozók számlájára a jelen szerződés
pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy az Eladó a Nyilatkozatban milyen pénznemben
vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Vevőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek
megfelelően Vevő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Eladó és az
alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért,
árfolyamveszteségekért, károkért.
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3.3. Eladó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy a
kifizetés pénznemével kapcsolatos vevői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja,
továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással,
árfolyamkockázattal kapcsolatos és egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó
felelősségvállalást az Eladó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Vevőt az
előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.
3.4.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a vételár
kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak
megfelelően történik, irányadó továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.
Vevő Eladó számláját, csak a teljesítésigazolással együtt fogadja be.
Teljesítésigazolás kiadására jogosult:
Név: Dr. Kotnyek Zoltánné
Cím:
Telefon/fax:
e-mail:
Vevő a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni.
3.5. Vevő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek Vevőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.
3.6. Késedelmes teljesítés:
Ha Eladó nem teljesít hibátlanul a szerződésben előírt határidőben, a Vevő késedelmi kötbér
felszámítására jogosult.
3.7. Amennyiben a Eladó tudomására jut, hogy nem fog tudni teljesíteni a szerződésben előírt
határidőben, haladéktalanul köteles ennek tényéről írásban értesíteni a Vevőt. Az értesítésben
a Eladó köteles megjelölni, hogy legkorábban mely időpontban képes a teljesítésre, illetve
köteles megjelölni a késedelem indokát.
3.8. A Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevő a teljesítésre utólagos határidőt tűzhet,
amelynek megállapításánál figyelembe veszi az eset összes körülményét, különös tekintettel a
teljesítési érdekre, és a Eladó lehetőségeire.
3.9. A Eladó a Ptk. 6:186. § alapján a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek
késedelmes vagy nem teljesítése esetén a késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett áru
nettó szerződéses árára vetítve a késedelem minden napja után 1 % azaz egy százalék,
legfeljebb azonban az érintett árunak az egyedi szerződésben szereplő teljes szerződéses
ellenértékével megegyező mértékű kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
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3.10. A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amely Eladónak felróható, Vevő a
szerződésben szereplő teljes nettó szerződéses ár 20 %-át, azaz húsz százalékát érvényesíti
Eladó felé meghiúsulási kötbérként.
3.11. Vevő jogosult a kötbér összegét a késedelmes szállításról, vagy az addig felmerült
szállításokról benyújtott számla szerinti ellenértékbe a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak
szerint beszámítani.
A kötbér megfizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a
szerződésszegésből, vagy a szerződés meghiúsulásából adódó kötbért meghaladó kárát
érvényesítse.
3.12. Sürgős esetben Vevő fenntartja magának a jogot – a Kbt. 139. § (1) b.) pont szerinti
esetben -, hogy a Eladó által le nem szállított árut mástól szerezze be. Az ezzel kapcsolatban
felmerült többletköltségeit Vevő jogosult Eladóra hárítani.
3.13. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése naponta szállítandó
gyógyszerek esetén 3 napot, a többi gyógyszer esetén pedig 2 (két) hetet meghaladó
késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Ebben az esetben Felek a felmerült kárukat maguk viselik.
4. Szállítási feltételek és határidők
4.1. Eladó az írásban érkezett (postai úton, telefax vagy e-mail) egyedi megrendelések alapján
szállítja le a megrendelt árut. Eladó köteles a Vevőtől írásbeli megrendeléseket írásban
haladéktalanul, de legkésőbb az írásban elküldött megrendelés kézhezvételét követő 24 órán
belül visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában, vagy nem határidőben beérkezett
visszaigazolás esetén Vevő jogosult a kért árut harmadik személytől beszerezni. Az ezzel
kapcsolatban felmerült többletköltséget Vevő Eladóra hárítja.
A teljesítés helye: Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.)
Intézeti Gyógyszertár
4.2. Az eseti megrendelések általánosan elfogadott rendje:
Vevő írásban, a tervezett szállítás előtti munkanapon legkésőbb 14,00 óráig adja fel a
megrendelést Eladónak. Életmentő készítményekre, valamint sürgős esetben a rendelés soron
kívül.
4.3. Eladó a megrendelt árukat az eseti megrendelésben szállítási határidőként megadott
napon – munkanapokon 07,15 Órától – 15,30 óráig költségmentesen leszállítja (beleértve a le
és felrakodásban történő Eladói (fuvarozói) közreműködést is).
4.4. Sürgős szállítást, valamint életmentő készítmények leszállítását Eladó a megrendeléstől
számított 24 órán belül köteles teljesíteni.
4.5. Az eseti megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt áru pontos nevét, hatáserősségét,
kiszerelését, mennyiségét valamint a szállítási határidőt.
Vevő részéről kapcsolattartó:
Kotnyek Zoltánné dr. főgyógyszerész
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
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Telefon: 06-93-502-073
Telefax: 06-93-205-063
e-mail: gyogyszertar@nkkorhaz.hu
Eladó részéről kapcsolattartó:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
4.6. Az áruk leszállításakor a Vevő képviselője az árut mennyiségileg átveszi. Az átvétel a
csomagolási egység darabszámának a megszámlálásával történik. Az áru mennyiségi
átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a Vevő feljegyzi (reklamációs űrlap). A
reklamációs formanyomtatványra kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel
megállapíthatóan bekövetkezett károsodás és/vagy minőségi kifogás is. Gyűjtőcsomagolásban
történő szállítás esetén a mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt Vevőnek az átvételtől
számított 3 munkanapon belül van lehetősége kifogással élni.
4.7. Vevő az áru átvételekor az áruban észlelt bármely minőségbeli illetve mennyiségbeli
hibáról (hiányosságról) vita esetén köteles jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvet a Vevő
képviselője, Eladó, vagy képviselője, továbbá két tanú írja alá. A jegyzőkönyv legalább két,
egymással megegyező eredeti példányban készül, amelyből egy példány Eladót illeti meg.
4.8. Az esetenként megrendelt áru mennyiségétől eltérni nem lehet.
4.9. Az áru leszállítását követően az áru felhasználásakor észlelt minőségi hibát a Vevő
haladéktalanul köteles írásban jelezni a Eladónak. A minőségi kifogás megalapozottsága
tekintetében a felek egyeztetni kötelesek. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül. A kifogásolt
termékről mintavétel révén az illetékes minőségellenőrző szerv által készített szakvélemény
lesz az irányadó. Ilyen szervként ismerik el a felek: OGYÉI
4.10. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága
esetén Eladót, alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.
Minőségi kifogás esetén a vizsgálat eredményétől függetlenül Eladó köteles azonnal pótolni a
minőségileg kifogásolt terméket, amelynek kifizetése csak akkor történhet meg, ha a
minőségileg kifogásolt termékről bebizonyosodik, hogy a termék a jogszabályi előírásoknak,
és a szerződésben foglalt követelményeknek megfelelt.
5. Csomagolás
5.1. Eladó a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának és az
áru jellegének megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le. Eladónak a különleges kezelést
igénylő gyógyszereket az előírásoknak megfelelően (pl.:hűtve) kell szállítania A
csomagoláson a szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. Ennek hiányában Vevő
az áru átvételét megtagadhatja. A Vevő az áru átvételét megtagadhatja, ha a leszállított
gyógyszer nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott szavatossági
követelményeknek. Az átvétel megtagadása esetén Vevő a késedelmes teljesítés
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jogkövetkezményeit alkalmazhatja Eladóval szemben. A csomagolásnak – a leszállítandó áru
jellegét figyelembe véve – biztosítania kell az áru minőségi megóvását.
5.2. Az áru leszállításához szükséges göngyölegeket saját költségére Eladó biztosítja. A
leszállított áruk felhasználását követően, illetve a következő esedékes szállításkor Vevő
köteles az Eladónak visszaszolgáltatni. A göngyölegek tulajdonjoga Eladót illeti meg. A
göngyölegekben bekövetkezett, a Vevőnek felróhatóan keletkezett károkat a Vevő köteles
Eladónak megtéríteni.
5.3. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az áru szállítása,
csomagolása során a gyógyszerek szállítására vonatkozó gyógyszer törzskönyvi szabályokat
betartja.
6. Szavatosság
6.1. Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk hibája esetén
kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő – választása szerint –
a Ptk. 6:159 § (2) bekezdés szerinti igénnyel élhet. Ezen túlmenően érvényesítheti késedelmi
kötbér igényét valamint késedelmi kötbért meghaladó kárát.
6.2. Eladó szavatosságot vállal, hogy az árukat minden áru (bármely termék) esetén a
felhasználás várható időpontját figyelembe véve oly módon szállítja le, hogy a szállítás a
felhasználhatósági idő első harmadára essen.
7. Engedélyek
7.1. Eladó a jelen szerződés alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelő, a forgalomba
hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező árut szállíthat le.
7.2. Amennyiben bármely áru tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, az áru
forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik vagy megszüntetik, Eladó köteles e
körülményekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben a felek a kiesett árucikk
mással történő pótlásáról – a Kbt. 139. § (1) b.) pontja szerint - esetenként állapodnak meg.
8. Szerződés hatálya
8.1. Jelen szerződést a felek aláírása napjától számított 12 hónapig terjedő határozott időre
kötik. A határozott idő lejártát követően a szerződés a felek között minden további intézkedés
nélkül megszűnik.
8.2. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos, vagy ismétlődő megszegése esetén a
sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a szerződést
azonnali hatállyal felmondani. Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, ha az egyedi
megrendelés alá eső áru bármely eleme vonatkozásában Vevő részéről Eladó irányában
mennyiségi vagy minőségi kifogás merült fel.
8.3. Vevő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek Vevőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.
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9. Egyéb feltételek
9.1. A jelen szerződés és annak mellékletei – a szerződésben foglalt kivételekkel – csak a
szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, figyelemmel a Kbt.
141. § rendelkezéseire.
9.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában ( e-mail, telefaxon ) kell történnie. Ezen értesítések hatálya – ha a felek másban
nem állapodtak meg - a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
10. Jogviták
10.1. A felek közötti jogviszony tartalmát elsősorban jelen szerződésben foglaltak határozzák
meg. Amennyiben a felek közötti vitás kérdésekre a szerződés nem tartalmaz rendelkezést,
úgy elsősorban az értelmezés szempontjából –sorrendben – az alábbi dokumentumok az
irányadók: ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció, valamennyi kiegészítés, ajánlat. A jelen
szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
ez 15 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálására kikötik a
Nagykanizsai Járásbíróság illetékességét.
11. Záró rendelkezések
11.1. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési
eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem
tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén
Eladó – szükség szerint - köteles minden segítséget Vevő részére megadni, a helyszíni
vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Vevő kötelezettségeinek megfelelő
teljesítése érdekében.
11.2. A nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
11.3. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
11.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
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a) a nyertes ajánlattevőben 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;
b) a nyertes ajánlattevő 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.
11.5.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó
feltételt köti ki:
Megrendelő 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, adott hatóanyagra 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

A jelen szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződés 4 (négy) eredeti, egymással megegyező példányban készült.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt értelmezendő:
-

1.sz. melléklet (termék-árlista)
2. sz. melléklet (alvállalkozó igénybevétele esetén)
ajánlati felhívás
ajánlati dokumentáció
valamennyi kiegészítés
ajánlat

Kelt.,…………………..

Kanizsai Dorottya Kórház
Vevő

Eladó
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képv.:
Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató
Ellenjegyzem:

2. számú melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév)
(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..;
adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) képviselőjeként a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban a
Kanizsai Dorottya Kórház mint ajánlatkérő által „Adásvételi szerződés különféle
gyógyszerek, infúziós oldatok szállítására„ tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem,
hogy gazdasági társaságunk mint Eladó és a Kanizsai Dorottya Kórház mint vevő között
létrejött adásvételi szerződés alapján cégünk az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni a
teljesítésbe:
1. Alvállalkozó1
Alvállalkozó megnevezése
Alvállalkozó székhelye
Alvállalkozó adószáma
A teljesítés azon része,
amelyben alvállalkozó
bevonásra kerül
Az alvállalkozó teljesítésének
aránya a vállalkozási szerződés
teljes értékéhez viszonyítottan
A Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megjelölt alvállalkozó/k nem
állnak a kizáró okok hatálya alatt.

1

A táblázat alvállalkozónként bővíthető – szerződés megkötésének időpontjában tett bejelentés alapján

9

Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u.
2-8.

Adásvételi szerződés gyógyszerek, kontrasztanyagok, infúziós
oldatok vételére

Kelt.,………………………………

………………………………………..
(cégszerű aláírás)
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