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Szerz6d6s el6zm6nye

A Vev6 a l<ozbeszerz6sekrdl sz6l6 20L5. 6vi CXLIII. tv. (tov6bbiakban: Kbt,) Harmadik rdsz
I(bt, 1*1.?,*E (1) bel(ezd6s b) p*ontia szerintinyflt eljdrdst folytatott le,,Addsv6teli szerz6d6s a
Szent Lirzdr Megyei K6rhdz ( sz6khely: 3100 Salg6tarj{n , Ftileki tt 54-56) rlszlre,12
h6napban sziil<s6ges kdtszerek beszerzds6re ?02?,' tdrgyban, ahol a Vev6 a

Kozbeszerz6si Ertesft6 2022.08.23-6n megjele nt 2OZ2/+63. szdmdba n L7L93/2022. szilmon
ajiinlati felhivdst tett kcjzz6. Az eljdrds nyertese a 77. rdsz - Vattdk tekintetdben Elad6
lett.
A nyertes ajdnlat 6rt6l<el6sre lcenilt elemei: I(bt. 76. $ (2) bekezd6s a) pont szerint nett6
ajiinlati dr

T.Szerzbd6s t6rgya

L.1 Vevd megrendeli, megvds6rolja, az Elad6 pedig leszdllitja, eladja az Ajdnlati
Dokument6ci6 3. fejezetdben a 77, rdsz - Vattdk vonatkozaseban meghatdrozott
rnennyis6g( 6s specifikdci6jri kcitszer(eke)t (term6k) a jelen szerz6d6sben 6s az ajSnlati
dokurnentdci 6ban meghatdrozott felt6telek szerint.

Az Elad6 kijelenti, hogy a szerz6d6s tiirgydban megjelolt term6k forgalmazdsdra jogosult, s
v6llalja, hogy a term6kek a kozbeszerz6si dokumentAci6ban meghat6rozott specifikdci6knak,
valamint az alkalmazand6 jogszab{lyoknak 6s a szakma szabdlyai szerinti el6irisoknak



maradel(talanul megfelelnek, 6s rendell<eznei< a 2005. 6vi XCV. tdrv6rty-az emberi
alkalnraz6sra keriil6 gy6gyszerekr6l 6s egy6b, a gybgyszerpiacot szabdlyoz6

trirv6nyek m6dosit{sfr6l sz6l6 ttirv6ny valamint az egy6b jogszab:{lyok alapidn

l<iitelez6forgalonrba hozatali enged6llyel, tanfrsitvAnnyal, 6s mittden egy6b

esetlegesen l<iitelez6 enged6llyel 6s min6sft6ssel.

A Vev6 a szerzfdds 12 h6napos hatdridej6n beltil iogosult az alapmettnyis6get 6s az

Elad6 ajitnlatdban foglalt + 100 % opci6s mcnnyis6get megrendelni, megv6siirolni, az

alaprnennyis6g szerinti egys6gdrakkal. Arnennyiben al<fr az alapmennyis6g al<6r a

teljes opci6s mennyis6g nem keriil lehivrisra a szerz6d6s 72 h6napos hatdridej6n
beliil, akkor a Vevd iogosult egyoldahi nyilatkozattal a 12 h6napos hatirozott id6
Iejdrta elStt egy alkalornrnal nrax. 12 h6nappal a szerz6d6s hat6lySt meghosszabbitani
az alap- opci6s mennyis69 lehiviisa 6rdek6ben"

Az opci6 Vev6 sziirndla leh[v6si (nregrendel6si) l<otelezetts6get nem jelent, ezdrt Vev6 nent

vdllal kotelezetts6get arra, hogy v6teli joga alapjdn lehivdst (niegrendel6st) bocsdt l(i. A v6teli
jogSt a Vev6 egyoldal[r irilsbeli nyilat]<ozattal jogosult gyakorolni a szerz6d6s hat.ilya alatt. A

v6teli joggal 6rintett nrennyis6get az alapmennyis6ggel egyezd ajiinlati Sron [egys6gdr) l<ell

biztosftarri. Egyebel<ben a v6teli jogra a Ptl<.61225, $ szerinti rendell<ez6sei az irdnyad6ak.

2. Szerz6d6ses 6rt6k

2.1, A Vev6 dlral a Kozbeszerz6si Dol<umentum 3. kotetdben 17, rdsz - Vattdk
vonatkoziisdban meghatiirozott mennyis6gfi 6s specifikdci6jir term6kek ellen6rt6kek6nt az

EIad6nak fizetend6 osszeg mindcjsszesen

77. rdsz - Vattdk

0sszesen nettd (opci6vat): B 675 640 Ft

Az elsz6molds szdllitdsonkent (teljesit6senk6nt) tort6nik, az elsz6moliis alapja az Elad6 Vev6

Altal elfogadott kcizbeszerz6si ajAnlatdnak kitdltott 3. kotete.

A szerz6ddses id6szak folyamdn az egyes szdmldkba csak azok az Arak,6rk6pz6si t6nyez6k
6s koltsdgek Sllithat6k be, m6gpedig ugyanolyan rn6rtdkben, amelyeket, 6s ahogyan a jelen

szerz6d6s 6s mell6kletei tartalmaznak.

2,2. A 2,1. pontban foglalt drak magyar forintban (HUF) kenilnek feltilntet6sre. Ezen 6rak a
szerzSdds hat6lyba l6p6s6t kovet6en nem vdltozhatnak, kiv6ve ha a Vev6 6ltal meghatilrozott
EUR/I{UF devizapdr az MNB negyed6ves Atlag deviza drfolyama megvAltozik. Vev6 ezen

devizapdr 6tlagdrfolyanrdt a 2022. It. negyed6ves adatok alapjdn hat|rozza meg: 1 EUR:

3B5,BB HUF,

Vev6 a negyeddvet l<ovet6 h6nap 1.0. napj6ig megvizsgdlja az MNB dltal hivatalosan kozzdtett
iirfolyam - drfolyamkovet6s negyed6v6t megel6z6 negyeddvre vonatl<oz6 - negyed6ves



szdrritott iitlagdt. A l<iszilmftott negyed6ves 6tlag drfolyamot eg€sz szlmra kerekftve a Vev6

autonratil<usan 6rv6nyesitheti 6s az Srm6dosit6s alapjdul szolgdl6 0j devizaiirfolyam min6stil
b6zis6rfolyamna l<.

A szerzddbs nr6dosftott 6rt6l<e= szerz6ddses 6rl2022.ll. n.6ves dtlagdrl'olyam* a negyed6vet
kbvet6 MNB hivatalos negyed6ves dtlagAra.

A szerzbd9ses 6r vdltoztatdsdra nem l<ell alkalmazni a Kbr. 14.L,$-nak rendelkez6seit, az

6rrn6dositds szerz1dS felek r6sz6re el6re nregismert kdriilm6ny, igy emiatt id6vel
megvdltozott felt6telel< is a szerz6d6s r6sz6v6 vdlnal<, an6ll<ril, hogy a szerz6d6st m6dosftani
kellene, hiszen ez esetben a szerz6d6s automatil(usan m6dosul.

Megrendel6s, telj es[t6s

2.7. A Vev6 az 1,L. pontban meghatSrozott term6l<el<et rdszletekben, ktilon eseti
megrendel6ssel rendeli meg,

A Vev6 jogosult a szerzddds keretein beliil kozbeszerz6si dol<ument6ci6 3. kotet szerinti az

Elad6 fel6 a megrendel6st - ide nem 6rtve a srilg6s megrendel6sel<et -munkanapol<on,
munl<aid6ben (B-16 6ra l<cizott) telefonon,e-mail-ben vagy fax 0tjiin benyfijrani (eseti

megrendel6sj, s az Elad6 a szerz6ddsnek nregfelel6 rnegrendel6st 48 6rAn beltil teljesiteni
koteles.

Az eseti nregrendel6s teljesft6se munl<anapokon, munkaid6ben (B-16 6ra kdzott) trirt6nhet.

3.2 A Vev6 jogosult olyan esetben, amil<or a megrendel6sre kertil6 term6l< rovid id6n
beltili felhaszndl6sa halaszthatatlan, vagy 6letment6shez sztiks6ges 16 6rdn beliili szdllitdsi
hatilrid6t l<6rni [stirg6s megrendel6s). Az Elad6 stirg6s megrendel6s eset6n nem l<ovet el
szerz6d6sszeg6st, ha r6sz6re fel nem r6hat6 ol<b6l (igazolt gy6gyszerhidny, beszerz6si
alcadiily...stb.) a megrendel6st a k6rt id6pontra teljesiteni nem tudja, azonban ebben az

esetbe a legrovidebb flton koteles a Vev6t haladdktalanul 6rtesfteni akadflyoztatottsdgdr6l,
Az Elad6 a megrendel6sel< - I<rilonosen stirg6s megrendel6sek - fogadSsf ra, munkaid6n kfvril
tigyeletet biztosit, melynel< elirhet6s6ge:

'felefon; +3 630-65 6-50 1B

Fax: +l$1-206-3968
E-mail : peter'.sallai@bswkft,hu

3.3. Az Elad6 a megrendel6st halad6l<talanul ir6sban visszaigazolni koteles. Munkaid6n
kivtili megrendel6s L6 6r6n beltil telefonon, 6s - )egk6s6bb az azt kovet6 munkanapon
munkal<ezd6skor frdsban is visszaigazoland6. A L6 616n beltili id6pontra tdrt6nt
megrendel6st (srirg6s megrendel6st) nemleges esetben is (ebben az esetb en az akad6ly
kozl6s6vel) az Elad6 halad6ktalanul telefonon, s egyidejfileg - ha ennek akaddlya van pld
murtkaid6n kfv{il,- az akadSly elhdruldsdt krivet6en azonnal - fr6sban is visszaigazolni
koteles.



3.4. A teljesft6s hely6t ellSt6si tertilet6n beliil (N6grdd rnegye) az eseti megrendel6s

tartalmazza, ennek hi6ny6ban a teljesit6s helye a megrendel6 sz6khelye. A megrendelis

kiszdllitds6nak l<olts6ge az Elad6t Lerheli, melyet a szerz6d6ses 6r tartalmaz.

4. Teljesit6s 6tv6tele, kifogAsolds rendie

4.1. A Vevci l<oteles az Elad6 dltal leszdllitott terrn6ket dtvenni 6s annak mennyis6gi 6s

el6zetes min6s6gi vizsg6latdt halad6lctalanul megkezdeni 6s 6sszerii id6n beltil, de }egl<6s6bb

24. orAn belril befejezni. Ilibds teljesft6s eset6n a Vev5 koteles kifogdsdt annalt 6sz.lel6s6t

kovet6err legl<6s6bb 4.U 616n beltiI az Elad6val kozolni. A kifogSs l<6zl6se el6zetesen

telefonon a l<apcsolattart6 fel6 tort6nhet, melyet halad6ktalanul irdsban is rneg kell kiildeni,
Az el6zetes min6s6gi vizsg6lat a csomagoldson feltrjntetett adatok alapjdn, majd azt kovet6

min6s6gi vizsgdlat a felhaszndl6s alkalmSval tort6nik.

4.2. A kifog6solt terrndl<et a Vev6 l<<iteles ell<tilcinitve kezelni, melyet az Elad6 a kifogds

kcizl6s6t l<ovet6 48 6riin beliil a teljesft6s hely6n megtel(inthet, s err6l a felek kozos
jegyz6l<onyvet vesznel< fel.

4.3. Elad6 a16/20L2. fl1,16.) l(orm. rendelet 9. S i2) bekezd6se szerint az ajdnlattevS"Az

orvostechnil<ai eszl<O2 megfelel6sEg6t az MDR, illetve az orvostechnikai eszkozokr6l sz6l6

rendeletbcn el6irt gy6rt6i nregfelel6s6gi nyilatkozattal 6s - ha az orvostechnikai eszkoz

forgalonrba hozatal6hoz az MDR, illetve az orvostechnikai eszl<ozokr6l sz6l6 rendelet alapjdn

szril<sdges - CE megfelel6s6g 6rt6kel6si tan(sitvdnnyal lcoteles igazolni. "" Ezen igazol6solcat

Elad6naI< a ternr6kek Ieszirllftiisakor kell a Vev6 rendelkez6s6re bocs6tania.

4,4. Hib6san teljesit az EIad6 amennyiben a megrendelt mennyisdget ak6r' fajta, akdr

mennyis6gi, akdr mindk6t vonatl<ozdsban elt6r6ssel szdllit, vagy arnennyiben t<irott,

megrongdl6dott, s6r'tilt vagy egy|b hasonl6 okb6l fel nem haszn:ilhat6 term6ket,vagy olyan

ternr6l<et szlilit, amely a m6g h6tralev6 felhaszndl6si id6t illetden nem tesz eleget a 7.

pontban el6irtaknal<,

4.,5, A hibds teljesft6s kor6be tartoz6 term6l<et az EIad6 l<oteles 48 ordn beltil p6tolni,
illetve kicser6lni, mely l<otelezetts6gdt az Elad6nak abban az esetben is teljeslteni kell, ha a
l<ifogdst kovet6en felvett kozcis jegyz5konyvben a kifogdst r6szben vagy eg6szben

elLrtasitotta.

4.6. A Vev6 az esetenk6nri
telj es[t6sigazol6snak nrinrjsi.il.

nregrendel6sdt sz6llft6lev6len igazolja, mely

5. Fizetdsi felt6telek

5.1, Az Elad6 a Vev6 eseti megrendel6se alapjS'n a teljeslt6st lcovet6 15 napon beliil
szAmlAt elllt ki. A Vev6 az eseti megrendel6s alapj6n leszdllftott term6k 5r6t egyedi

elszSmolAs szerint az Elad6 dltal kiSllitott, a VevS iiltal leigazolt szdmla alapjSn dtutal6ssal



fizeti llleg az Elad6 MKB Bankp6nzint6zetn6l vezetett 10104105-30876200-01003000
szdmri szdn:l6jdra. A szerz6d6s ds a kifizet6sek p6nzneme: HUF. A VevS el6leget nem fizer.

5.2. A szdmla l<ifizet6s6nel< a felt6tele a Vev6 int6zeti gy6gyszertfra dltal leigazolt
teljesft6s ds a teljesit6s igazolis niell6kletl<6nti csatol6sa. Az el6frdsoknak megfelel6en
benyirjtott szAmla annal< Vev6 dltali igazoliisdt l<civet6en a szdmla k6zhezv6tel6t6l szdmitott
60 Irapon beltil a Ptk. 6:130, $ (3J 6s a lftt, 135, S [1), (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint, a

l<otelezS eg6szs6gbiztosftds ellAtiisair6l szdlo L997. 6vi LXXXIIL tcirv6ny 9/A, S alapjdn kertil
teljesft6sre.

5'3' A kifizet6s soriin az adozAs rendj616l sz6l6 torv6ny rendelkez6seit 6rrelernszer[ien
alkalmazni l<ell, A szdrnliit az dltalSnos forgalmi ad6r6l sz6lo torv6ny rendelkez6seirrek
megfelel6en kell l<idrllitani, A Vev6nek abban az esetben dll m6djdban a kifizet6st teljesiteni,
atnenttyiben r6sz6re az Elad6 a szdmla leaddsakor 30 napniil nem rdgebbi eredeti NAV
ad6igazolSst nyrijt be a116l, hogy az Sllami ad6hat6s6gndl 6s a vdmhat6sdgndl nyilvdnLarrotr
l<6ztartozdsa nincs, vagy amennyiben a l<ifizet6s id6pontjdban szerepel a l<oztartoziismentes
adozoi adatbiizisban.

5.4. A fizet6s abban az id6pontban szdmft teljesitettnek, amikor a Vev6 banl<szdmlAjAt a

szdmlavezet6 banl< megterheli.

5.5, A Vev6 k6sedelrnes fizet6se eset6n az Elad6 a Ptk-ban meghatdrozott m6rt6l<ii
k6sedehn i karnat 6rv6nyesft6s6re jogosult.

6. Biztosit6k
6-1' Az Elad6 l<6sedelnres teljesit6s eset6n k6sedelmi l(otb6r fizet6sere l(dteles.
K6sedelmesen teljesit az Elad6, ha a megrendel6st annal< visszaigazolAsdt l<ovet6 4.8 6rdn
beltil - silrg6s rendel6s eset6n L5 6rdn behil - nem szdtlitja Ie, vagy al<l<or is, ha hib:is
teljesft6s eset6n a kifogAs kozl6s6t6l szdmftott 48 6rdn behil a mennyis6gi hidrnyt nem
p6tolja, vagy a min6s6ghibds term6ket nem cserdli ki. A kotb6r m6rt6l<e naponra a
kdsedelemmel 6rintett 6ru nett6 6rt6k6nel< a 3 o/o-a. A kotb6r maximuma a l<6sedelemmel
6rintett dru nett6 6rt6k6nek 3A o/o-a

6.'2 Ha a k6sedelem el6ri a 1.0 napot, vagy legaldbb 3 all<alommal 5 napot meghalad6
k6sedelnres teljesft6sre vagy legaldbb 3 alkalommal hib{s teljesit6sre keriil sor, a felel< ezt a
l<drtilm6nyt - figyelemmel a szerzSdds tdrgydnak a jelleg6re - 6rdekmfil6snak, s egyben
sfilyos szerz6desszeg6snek tekintik, s erre tekintettel a Vev6 a szerz6d6st azonna]i hatdllyal
felmondhatja, a jogi l<ovetkezm6nyek 6rv6nyesft6se mellett an6lkul, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne l(oteles.

6'3 A Vev6 a fizetend6 ellenszolgdltatdsba az elismert, vagy nem vitatott l<dsedelmi
kotb6rt beszdmfthatja, 6s k6sedelmes teljesit6s eset{6n jogosult a kotb6ren felili k6r6nak -



l<rilonos tekintettel a nregl'endelt tenn6l< l<6sedelmes, hibiis leszdllft;isa [<ovetkezt6ben el6dllt
hi6ny rniatti, a Vev6 fel6 6rv6nyesftetr l<drra - az 6rv6nyeslt6s6re is.

6.4., Az Elado meghirisuldsi kotb6rt tarrozil< fizetni arta az esetre, ha a Vev6 a szerz6d6st

az Elad6 felr6irat6 silyos szerz6d6sszeg6se miatt azonnali hatdllyal fehnondja, vagy a

szerz6d6s az Elad6nak felr6hat6 ol<b6l a hatdrozott id6tartanr lejiirta el6tt megsziinik, vagy

azElado jogos ok n6lktil a szerz6d6s teljesit6s6t megtagadja, A meghirisuldsi k0tb6r rn6rt6l<e

a szerz6d6sb6l m6g hdtral6v6, meg nem rendelt term6kmennyisdg szerz6d6s szerinti nett6
6rt6l<6nek a30 o/o-a. A Vev6 ez esetben jogosult az Elad6val szemben a kotb6rt meghalad6

igazolt kdrdnak az 6rv1nyesft6s6re is. (A m6g hdtral6v6 meg nem rendelt term6kmennyisdg

alapesetben az alap 6s opci6s rnennyis6g, meghosszabbit6s eset6n pedig a

meghosszabbit6ssal id6ardnyos megnovekedett rnennyis69).

6,5. Felek rnegdllapodnal< abban, hogy Vev6 jogosult az elismert, nem vitatott, Iejdrt
liolb6rt a Kbt. 135. S t6) bekezd6sdben foglaltak fenn6lldsa eset6n az esed6l<es

ellenszolgdltatAs osszeg6be besz6rnitani.

6,6. Aszerz6d6s teljesit6se sordn a Kbt 135. $-ban leirtal<at figyelembe l<ell venni.

7, Szavatoss6g

Az Elad6 kotelezetts6get vAllal arra, hogy az eseti megrendel6sek alapjdn lesz;iilftott
term6l<el< alkalmazSsi el6fr6sban szerepl6 felhaszn6lhat6s6gi idej6b6l a teljesit6s napjdn, egy

6ves, vagy anniil hosszabb felhaszndlisi id6 eset6n, m6g legalSbb 180 nap, illetve egy 6v,

vagy anrr6l rovidebb felhaszndlSsi id6 eset6n az el6irt felhaszndliisi id6 legaldbb 4.0 o/o-a m6g
rendell<ez6sre 6ll, E rendelkezlstll a felek egyedi esetben el6zetes megdllapodds alapj6n
elt6rhetnek.

Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k, illet6kek

Az Elado az ajAnlati dokurnent6ci6ban el6lrtak szerint sajiit l<olts6gdre biztosftja
Vev6 r6sz6re a jelen szerz6d6s specifik6ci6jdban meghatdrozott term6kel< forgalorrrba
hozatal6hoz sztilcs6ges forgalomba hozatali engeddlyeket,

Import sz6llit6s eset6n a jelen szerz6d6ssel vagy az abban foglaltak teljesit6s6vel
kapcsolatban felmer[16 ad6kat 6s illet6keket az Elad6 viseli.

A szerz6d6s ideje, felmonddsa

9.7 ]elen szerz6d6s a felek dltali aldirAs napjit6l szdmitott 12 h6nap hatdrozott
id6tartamra jon l6tre"

A Vev6 a szerz6d6s 12 h6napos hatiiridej6n beltil iogosult az alapmennyis6get 6s az
EIad6 aiiinlatdban foglalt + 100 7o opci6s mennyis6get rnegrendelni, megv6s.{rolni, az
alapmennyis6g szerinti egys6gdrakkal, Amennyiben ak6r az alapmennyis6g akdr a

8.1

8,2

9.



telies opci6s menuyis6g nem kerfil lehiv6sra a szerz6d6s 12 h6napos hatdridei6n
beltil, akl<or a Vev6 jogosult egyoldahi nyilatkozattal a 12 h6napos hatfrozott id6
lejilrta el6tt egy alkalommal max. 12 h6napp al a szerz6d6s hatdlydt meghosszabbitani
az alap- opci6s nrennyis6g lehfv:lsa 6rdek6ben.

Tekintcttcl at'ra, hogy a beszerzis t6rgya kozpontositott - orsz6gos, regiorrdlis - kozbeszerzesi
eljirrirsba ts bq,otrisra keriilhet, ez6rt Vevo a kiivetkezo bont6 feltdtelt koti ki:
,,Vev6 szerz6d6ses l<otelezetts6get l<iz6r6lag a Polgdri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 20L3. 6vi V.

torv6ny 6:116. S t2) bekezd6se szerinti, arra vonatkoz6 bont6 feltetellel vdllal, hogy
atnennyiben a beszerz6s t6rgydra vonatl<oz6an a l<dzpontosftott krjzbeszerzdsi rendszerben,
keretmeg6llapodds vagy szerz6d6s kertil megl<ot6sre, a kozpontosftott kozbeszerz6s
relidsze16ben l<ell a beszerz6st megval6sftania. Felek rogzitik, hogy ebb6l Vev6nek
sem m i lyen h i{tril nyos lcovetlcezm 6nye nem s z6 rmazhat."

9.2 A Vev6 sfilyos szerz6d6sszeg6s eset6n jogosult azonnali hatdlyri fclmonddsra. A
felek srilyos szerz6d6sszeg6snel< nrin6sftik I<iilcinosen, de nem t<iz;l16lagosan az aliibbi

magatartiisol<at:
- jelert szel'z6d6sben nreghatiirozott 6.2. pontban foglaltak valamelyil<e bekovetkezik,
- Elad6val szembett felszdmoldsi- vagy v6gelszdmoliisi eljdriis l<ertil joger6sen
elrendel6sre (melyet az Eladd holaddktatanul koteles a Vevdnek tdsbon bejetenteni)
- amennyiben a Vev6 a v6telSr rnegfizet6sdvel 60 napot meghalad6 l<6sedelembe esik,
' az Elad6 valarnely jelen szerztid6sben meghatdrozott l6nyeges kotelezetts6g6t sflyosan
vagy visszat616en megszegi.

9.3 A Vev6 a szerz6d6st felbonthatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerz6d6st6l
el;illhat, a Kbt. 143.S. (1,) bekezd6s6ben foglalr esetekben.

9.4. A Vev6l<oteles a szerz6d6st felmondani, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint att6l eliillni, ha
a szerz6d6s megkdt6s6t k<ivet6en jut tudomds{ra, hogy a szerzdd6 f6l tekintet6ben a
kozbeszerz6si elj{r6s sordn l<izAr6 ok 6llt fenn 6s ez6rt l<i kellett volna zi{rni a kozbeszerz6si
eljd16sb6l.

9.5. A Vev6 jogosult 6s egyben kriteles
hatf rid6vel, amely lehetSv6 teszi, hogy
gondoskodni tudjon - ha

a szerz6ddst felmondani - ha szriks6ges olyan
a szelz6d{ssel 6r'irrLeLL feladata ell6tds{16l

a) az Elad6ban kdzvetetten vagy kozvetlenr.ilZSo/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szetvezet, amely
tekintetdben fennSll a Kbt, 62.S (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjdban meghat6rozott felt6tel;

b) az Elad6 kozvetetten vagy kozvetlenril Z|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezetben,



amely tel<intet6ben fenndll a l(bt, 62.5 (1) bekezd6s k) pont kb) alponrj6ban meghat6rozott

felt6tel;

9.6. A rendl<ivrili I'elmondds egyoldalfi cimzett irfsbeli nyilatkozat, amelyet a.ienlott

t6rtivev6nyes ktildem6nyl<6nt kell a mdsik f6lhez eljuttatni" A szerz6d6s rnegsziln6s6t

kovet6 30 napon beh.il a felek egymdssal elszdmolnikotelesek.

10. Egy6b szerz6 d6si felt6telel<

10.1. Jelen szerz6d6s 6s annak mell6l<letei c:;ak a szerz6d6 felel< kozos megegyez6s6vel,

kizAr6lag a Kbt. L4.1.$-6ban * a 142.S (3) bel<ezd6s6ben foglaltal<ra is figyelemr:tel
me gh at6 rozott feltdtel el< fenn6ll 6sa e s etCn ir6sbra n m6 dos (th at6l<.

1,0.2. A szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alalt az Elad6 a tulajdonosi szerl<ezet6t a

Vev6 szdrn6ra megismerhet6v6 teszi 6s a l(bt 143.5 [3) bekezddse szerinti tigyletel<r6l a
Vev6t haladil<talanul 6rtesfti. Elad6 nyilatl<ozil<, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi

CXCVI. tcirv6ny 3.$ (1) bekezd6s6nel< 1, pontja szerinti 6tl:lthat6 szervezetnel< min6s[il , 6s

viillalja, hogy amennyiben ezen min6s6g6ben vdltozSs kovetkezik be, arr6l halad6l<talanul

frdsban tAifl<oztatja a Vev6t.

10.3. Az Elad6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6d6s teljesitds6vel osszeftigg6sben

olyan kdlts6geket, rnelyek a Kbt 62. S (11 bekezd6s k) pont ka-kb alpontja szerintl
felt6telel<nel< nem rnegfelelS tdrsasdg tel<intet6ben mel'[i]nel< fel, 6s melyel< az Elad6

ad6kotel es jovedel m6nel< csol<l<ent6sdre all<al masak.

L0.4. A l(tilf'oldi ad6illet6s6g( Elad6 l<r)teles a szerzldeshez arra vonatl(oz6
meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sdgc6l a magyar ad6hat6s6g
krjzvetlentil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz{,gok kozotti jogsegdly

i96nybevdtele n6lkul.

10.5 A Felel< kritelesek a jelen szerz6d6s alapjdn egymdsr6l tudomdsukra jutott
valamennyi rizleti titkot 6s egy6b a felekre, illetve a tev6kenys6gtikre vonatl<oz6 minden
bizalmas inform6ci6t meg6rizni 6s szigor0an bizalmasan kezelni, azokat harmadik
szern6lynek iit nern adhatjiik, fel nem haszndlhatjiJxvagy egy6b m6don nyilvdnossdgra nem
hozhatjdl< a m6sil< f6l el6zetes lrdsbeli engeddlye n6ll<iil. A Felek biztositj6k, hogy ezen

titoktart6si kotelezetts6get munkav6llal6i, megbfzottjai 6s egy6b szerz6d6ses partnerei is

betartj;ik. A jelen szerz6d6sben nreghatArozott titoktartdsi kotelezetts6g a jelen szerz6d6s
megsziin6s6t kovet6en id6beli korliit n6lktil hatdlyban rnarad. A titoktartiisi kotelezetts6g
nem vonatlcozik bdrmely f6l jogszab6lyi, bir6sAgi, hat6s6gi adatszolg6ltat6si
l<6telezetts696re. Az adatkozl6sre kotelezett f6l koteles a kozl6s el6tt a mdsik lelet
16szletesen tdj6koztatni 6s vele egyeztet6st folytatni.

10.7, EIad6 tudomdssal bf r r6la 6s hozzAiAt'ul ahhoz, hogy a Vev6vel kotott jelen szerz6d6s
az 0rsz6gos K6rhiizi F6igazgat6srig (0KFd) Agazati Szerz6d6stiritba feltolt6sre kertiljon. Az



EIad6 hoz'zAjArul ahhoz, hogy a szerz6d6s tartalmi eleniei, ide6rtve a szerz6ddsben szerepl6,
Elad6ra vonatl<oz6 szern6lyes ada[ol< is hozz6fifi'het6v6 vdljanak 6s azokon c6lhoz kotritten
adatfeldol9oz6si tev6kenys6get v6gezhessenel< a Szerz6d6stSr adatkezel6i, adatfeldolgoz6i, a

Megrendel6 6s az 0l(Fd [0rszdgos K6rh6zi F'6igiazgat6sdg) feljogos[tott szern6lyei.

7L, I(;rpcsolattartds

17,7. A szerzldds teljesit6s6vel kapcsolatos a Vev6 rdsz6r6l l<apcsolattart6 szemdly;
N6v: Dr', I(ozma Zsuzsanna int6zeti f\gyfgyszerbsz
Telefon: +36 30 495 52BB

E-mai I : gyogyszertar@szl mk.hu

Kapcsolartarto az Elad6 r6sz616l:

N6v: Sallai P6ter

l'elefon; +3630-656-50 1B

E-niail: peter.sallai@bswkft,hu

11.8, A Felek a szerz6d6s teljesft6s6vel kapcsolatban telefonon, irdsban, [e-mail, fax,
ajdnlott t6rtivevdnyes lev6l) form6jdban tartjdl< a l<apcsolatot, s minden olyan k6rd6sben,
amelyek a szerz6d6s realiz;ildsa (megrendel6s, annal< visszaigazoldsa, teljesit6s, kifogds..stb.)
a szerz6dds megsztintetdse kor6be tartoznak, avagy a szerz6d6sb6l foly6 jog, vagy
I<otelezetts6g 6rv6nyesft6s6hez vagy teljesit6s6hez kot6dnek, a felel< 6rtesit6'seil<et,
tdj6l<oztatdsail<at, int6zked6sril<et egyidejrileg lr6sban is l<otelesek egymdsnak megkiildeni.
A felek a szerz6d6ses jogviszonyuk alatt l<otelesek a j6hiszemfis6g, a tisztess6g
kovetelmdnyeinek betartdsdval szorosan egyuttmiikOdni a szerz6d6ses cdl megval6sitdsa
6rdel<6ben. A szerz6d6s teljesft6s6t akaddlyoz6 b6rmelykoriilm6nyr6l egymiist
halad6l<talanul kotelesel< uij6koztatni 6s egytittmiil<cjdni az akaddly elhdritdsdban,

11,9. A Felek ezfton megiillapodnak abban, 6s felel6ss6get vdltalnal< az6rt, hogy 6k maguk,
illetve a neviikben elj6r6 kepvisel6l< a jelen szerz6d6s f. illetve 2. sz. rnell6klet6nek
I<itoltis6vel 6s al5frdsiwal, az ott irta]< szerint, a jelen szerz6d6s megkcit6se es teljesft6se
sordn valamint azzal kapcsolatosan megadott szem6lyes adataik kezel6s6hez a szerzddds
megkot6s6hez 6s teljesit6s6hez sztil<siges m6rt6kben hozziljArultak, 6s hozzAjilruliisukat
ezen korben a jelen szerz6d6s hatdlya alatt, illetve a Vev6 jogszabillyi kcitelezetts6gei
teljesit6sdhez szilks6ges m6rt6l<b en aztkovet6en is fenntartjdk.

11.10. Jelen szerz6d6s mell6klete az Elad6 kcizbeszerz6si eljdrds sor6n benyrijtott elfogadott
ai6nlata, tovdbbd a kozbeszerz6si eljdrds ajdnlati dokumentdci6ja, melyel< jelen szerz6d6s
elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezik. Ha a szerz6d6st all<ot6 dokumentumol< kozott
ellentnlondds mutatl<ozik, akkor- ebben a l<cizbeszerz6si eljdrds aj6nlati felhiv6sa 6s
dokurnenl6ci6ja, valamint Elad6 drltal a kozbeszerz6si eljirSs sordn benyrijtott elfogadott
aj6nlata az ir1nyad6.



11.11. Jelen szerz6d6s 4 (n6gy), sz6 szerint megegyez6 p6lddnyban l<6sztilt.

72, \iit6s l<6rd6seh

1,2.1 . Irelel< az esetleges vitds l<Crdeseket mindenkor igyekeznel< egyeztet6 tdrgyaldsok
sorSn,szill<s69 esetdrl fiiggetlen szal<6rt6 trevondsdval tisztiizni 6s csak rnindezek
eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bi16s6ghoz.
Az egyezl.etds eredm6nytelens6ge eset6re a Felel< a jogvitdra 6rt6l<hatiirt6l fiigg6en a

Sal96tarjdni Jdrdsbfr6sAg illetve a Balassagyarmat Torv6nysz6k illet6kess6g6t kotik ki.

12.2. A jelen szerz6d6sben nem, vagy nem kimerft6en szabilyozott k6rd6sek tekintet6ben a
Po196ri Torv6nykonyv 6s a Kbt. vonatkoz6 szab6lyai az irSnyad6k.

12.3. f elen szerz6d6st felek elolvasds 6s 6rtelmez6s utdn, mint al<aratukkal mindenben
megegy ez6t c6gszerfi a I 5 ird su kl<a I I 6tjAl< el.

Salg6tarjii n, 2022.t0.03,

Me ll6l<let:

Elad6 l<ozbeszerz6si szakmai ajdnla[a (3. kotet)
1..sz.nyilatl<ozat Kapcsolattart6k adatkezel6si nyilatkozata
2. sa,rry (f g tkqz a t Atl 6 th a t6sdgi nyil atl<oza t
,.k:it 

tJtils)rtlr

fdigazgat6

Vev6

Szent L{zdr Megyei Korhlz

P6nzugyi ell enj egyz6s:

Diitunr: 2022.1"0,03.w\
Kasz6s Erika

Gazdas6gi igazgatl

tigyvezet6
EIad6

BSW Kft.

Jogi pltenje gyz6s:

oV{y,n},zozV.to.o3.

/ /"/- L//:l
ff'. nadrnro rr'[a
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1. szdmri nyilatkozat

HOZZAIARULO NYrLATI(OZAT A SZTENT r,AZAn MEcyEI X6nUAZZAI
szERZ6D6 / szERZODorr pRRTNERET( ILERHET6SEGI ADATAT KEZELESEHEz

A szERz6Dorr cezoAsAcr rAnsesAc
NEVE:

BSW Ipari, Keresl<edelmi 6s Szolgdltat6

Kfr.

AZ ERINTETT NEVE; Sallai P6ter

BEOSZTASA! Uzletl<ot6

cf rrrE: L115 Budapest, Bart6k B6la rit 152/c"

TELEFONS ZAI{III: +3630-656-50 1B

E.MAIL CiTUB: peter.sal lai @bswkft.hu
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INFORMACI6K:

ADATI{EZEL6: Szent LAzAr Megyei K6rhdz, Salg6tarj6n

Ftilel<i 5t 54'-56. (a tov{bbial<ban:

Int6zm6ny)

AZADATI(EZELO HONLAPIA: www.szlml<.hu

AZ ADATI(EZELES Cnl;R: Szerz6d6s teljesit6se, tizleti
kapcsolattartds.

AZ ADATKEZELES TOGALAPIA: Az drintett hozzirjirulAsa
A SZEMELYES ADATOT( TAROLASATAT Az 0zleti kapcsolat, illewe az crinterr
IDOTARTAMA: k6pvisel6i rnin6s6g6nek fenndlldsdt l<ovet6

B 6vig.

Az Int6zni6ny gazdill<oddsi 6s tdj6l<oztat6i l<otelezetts6ge okdn a szem6lyes adatol<

adatfeldolgozAsra 6tad6sra l<ertjlhetnel< pl. a fennta116nal<, ellen6rz6 hat6sdgnal<.

rA; ExozrATAs Az r{RTNTETT f oGArRoL:

0rrrrel< joga van l<6relmezni az adatl<ezel6t6l az 0nre vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6
ltozzAf!,r6st, azol< helyesbft6s6t, trirl6s6t vagy kezel6s6nek l<orlStozdsdt, 6s tiltal<ozhat az

ilyen szern6lyes adatok l<ezel6se ellen, valamint a joga van az adathordozhat6sdghoz.

Joga van ahozzAjAt'ul6sa b6rmely id6pontban tort6n6 visszavon6sdhoz, amely nem 6rinli a

visszavonds el6tt ahozzfjArulSs alapj6n v6grehajtott adatl<ezel6s jogszeriis6g6t.

f oga van a feltigyeleti har6sdghoz panaszt benyfjtani.
Az adatszolgdltatds r-renr el6l'eltitele szerz6d6sl<ot6snel<, a szem6lyes adatol< rnegadds;ira

nem koteles. Az adatszolgdltatds elmarad6sa nehezftheti a l<apcsolattartAst.

Tovdbbi inflormdci6l< az lntdzrn6ny honlapjdn (www.szlmk.hu )el6rhet6 Adatv6dehni es

Adafbiztonsdgi Szab6lyzatdban olvasliat6l<.

A fenti informdci1kat 6s tdjdkoztatdst tudomdsul vettem, szemClyes adataim fenti cilrt
kezel ds 6h ez h ozzdj drul ok.

Kert,. 3.yP, f.?.6T..,....,21.?!.. eu ...9.3.,.. h6 ..1.i,,. nap

BSW KFr-)
1115 Budapegl,

Bart6k B6la r.rt fg$.
r :.rlrY' 10511395-243

Al6ir6s
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2.szdrn( nyilatlcozat

ArlArHar6sAc I NYI LATKozAT

a nenrzeti vagyonr6l sz6l6201,1.6vi CXCVI. torv6ny 3 S (1) bel<ezd6s 1. bJ pontj6ban

meghatdrozott

belftjldivagy l(tilfdldi iogi szern 6lyek,vag;y jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
gazdiilkod6 szer!,ezetek r6sz6re

az dllamhdztartdsr6l sz6l6 207L 6vi CXCV. torvdny 41. $ (6) bel<ezd6sdben el6frt
l(otel ezetts6g telj esf t6s6hez

Alulirott
N6v: Bocker Viktor Endre
Szulet6si n6v: B<icker Viktor
Anyja sztilet6si neve: Kov6cs Ildik6
Szrilet6si helye, ideje: Budapest, 1986. j0lius 16,

mint a

Gazd6ll<od6 szervezet neve: BSW Ipari, Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.
SzCl<helye: 11L5 Budapest, Bart6k B6la $tL52/c.
Ad6sz6n-ra: 105 1 1398"2-43

C|gjegy z6ks zd m /nyi I vA n ta rtd s b a v6tel i szd m : 0 L-09 - 07 4829

torv6nyes k6pvisel6je - polgAri 6s biintet6jogi fele16ss6gem teljes kcirii tudatdban -
nyilatlcozom, hogy az Sltalam l<6pviselt szervezet az Sllamhdztartdsr6l sz6l6 20LL 6vi CXCV.

tcirv6ny 41. S (6) bekezd6snek megfelel6en a nemzeti vagyonr6l sz6l6 20L1,. 6vi CXCVL
torv6ny 3. $ (1) bekezd6s 1,. bJ pontja szerint eil5that6 szervezetnek min6sril, az atdbbiak
szerint,

Az dltalam k6pviselt gazddlkod6 szervezet olyanl
- belfcildijogi szem6ly
- krilfoldijogi szenr6ly
- belfoldi, jogi szenr6lyis6ggel nem rendelkez6 gazddll<od6 szervezet
- l(rilfdldi, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezct
amely nregfelel a k0vetkez6 felt6teleknek:
a) az Altalant k6pviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a p6nznros6s 6s a terrorizmus
finansziroz6sa megel6z6s6r6l 6s megakadAlyoz1sAr6l sz6l6 2007.6vi CXXXVI. trirv6ny 3. $ r)
pontja szerint meghatdrozott tdnyleges tulajdonosa megismerhet1, valamint a szervezetnek a

2007.6vi CVL tv.25.S (1) bekezd6s a) b) c) d) e) f) pontj6ban irt felt6tel, kizdr6 ok sem a
szerz6dds megkdt6sekor, sem azt l<ovet6en 6s jelenleg sem dllt, illetve 6ll fenn.
b) ad6illet6s6ggel rendelkezil<l
- az Eur6pai Uni6 tagdllamdban
- azEur6paiGazdasdgiTdrs6gr6lsz6l6megdllapoddsbanr6szesdllamban
- a Gazdasiigi Egyrittm(kod6si 6s Fejleszt6si Szervezet tagdllamdban

1 A rneefelel1 valasz aldh(tzandd.
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- olyan Sllamban, amellyel Magyarorszdgnak a kett6s ad6ztatds elkertil6s6r6l sz6l6

egyezrn6nye van, 6s ez az orsz6g: .,..."....,[orsziig megnevez6se];

c) az Sltalam l<6pviselt szervezet nem min1sril a tdrsas6gi ad6r6l 6s az osztaldkad616l

sz6l5 L996. LXXXI. torv6ny (Tao,) szerint meghatdrozott ellendrzdtt k{ilfdldi tdrsasdgnak,

valamint l(rilfoldi illet6s69( szerveT.et eset6n vdllalom, hogy a Tao. torv6ny 4.S 11, h) pontja

szeri nti ada tol<at l<ti Io n nyilatl<ozatban mell6lcel e rn;

dl az /rltalant l<6pviselt gazdhll<od6 szervezetben l<ozvetlenril vagy l(ozvetetten tobb mint

250/o-os tulajdonnal, beJ'alydssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szeni6ly, jogi szem6lyis6ggel

nenr rendell<ezT gazddll<odi szervezet tekintetdben a megel6z6 a), b) ds c) pontban rogzitett

Jb It iteIe k fen ndI In a k.

Tudorndsul veszem, hogy az Atrt. q.f . $ (6) bekezd6se 6rtelm6ben a lciad6si el6irdnyzatol<

terh6re olyan jogi szem6llyei, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezettel nem l<othet6

6rvdnyesen visszterhes szerz6d,6s, illetve l6trejott ilyen szerz6d6s alapjdn nem teljesfthet6
l<ifizet6s, amely szervezet nem min6stil 6tl6that6 szervezetnek.

Tudorn6sul veszem, hogy a Szent L|zitr Megyei K6rhdz az 6tl6that6sdgi felt6tel ellen6rz6se

c6ljdb6l, a szerz6d6sb6l ered6 lcoveteldsel< el6vtil6s6ig az Aht. 55 S-ban foglaltal< szerint
jogosult az dltalam k6pviselt szervezet 6tldthat6sSg6val osszef[i996, az 55. S-ban
rneghatdrozott adatokat l<ezelni, azzal, hogy ahol az 55. $ I<edvezmdnyezettr6l rendell<ezil<,

azon a jogi szenr6lyt, jogi .szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezetet kell 6rteni.
Kijelentern, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban l<ozolt adatok tel<intet6ben bdrmilyen
vdltozds 6ll be, al<lcor a nr6dosult adatol<l<al kidllitott Stldthat6sdgi nyilatkozatot a vdltozds

bel<ovetkezt6t6l szdrnitr:tt B napon beliil megl<tildom a Szent LAzAr Megyei K6rhdz r6sztire,

vagy amennyiben az d}talam l<6pviselt szervezet mdr nem rnin6sril Stl6that6nal<, Ogy azt

halad6l<talanul bej elentem.

Anrerrrryiben az el6z5 pontban foglalt kotelezetts6gemnek nem teszek eleget tudomdsul

veszem, hogy a Szent L,trz{r Megyei K6rh6z jogosult a szerzldlst6l egyoldalian el6llni, 6s

r6szemre kifizet6st nem teljesftheL

Kelt: -(uDA?2fr , LEZZ . 03.23
g$W KFT

Bart6k B6la ttt

Ad6sz6m:10511,....?.....

c6gszerii aldirds
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