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Szerzodés

mely létrejött egyrészrol

* az Országos VéreUátó Szolgálat (székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.;
kincstári számlaszám: 10032000-01491742-00000000; képviseli: Dr. Miskovits Eszter
foigazgató),

-a továbbiakban: Megrendelo -
másrészrol

* a Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 2045 Törökbálint,
Torbágy u. IS/a., képviseli: Dr. Szolnoky Miklós ügyvezeto, adószám: 10938164-2-13,
cégbírósági cégjegyzékszám: Cg. 13-09-095141)

a továbbiakban: Szállító-

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Ajánlatkéro a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 12/üVSZ/2008.
számon nyílt eljárást bonyolított le Fresenius Comtech aferezis készülékkel kompatibilis
szerelék beszerzésére. A benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértoi bizottság javaslata
alapján, az Ajánlatkéro döntése szerint ezen eljárást Szállító a szerzodésben specifikált
termékek tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi
szerzodést kötik:

1.) Szerzodés táreva:

1.1. A szerzodés tárgya az Ajánlatkéro által kidolgozott, 2008. július 1. napján kelt Ajánlati
Dokumentációban és a jelen szerzodésben meghatározott Fresenius Comtech aferezis
készülékkel kompatibilis szerelékek - a továbbiakban: áruk - adásvétele.

Az áru megnevezése: Fresenius C5L thrombocyta szerelék
Az áruk mennyisége: 3600 darab.

Megrendelo fenntartja a jogát, hogy a szerzodés hatálya alatt a tényleges
szükségleteknek megfeleloen plusz 30 százalékkal eltérjen a megjelölt mennyiségto1.

1.2. A Szállító által szállítandó áruknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak meg kell felelniük
a Szállító által ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint azoknak a szakmai
jellemzoknek/paramétereknek, melyek a jelen szerzodés megkötését megelozo
közbeszerzési eljárásban eloírásra, illetve a Szállító által az ajánlatában feltüntetésre
kerültek. A közbeszerzési eljárás iratanyaga a jelen szerzodés mellékletét képezi.
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2. Szerzodésesérték:

A Megrendelo által a szerzodés ellenértékeként a Szállítónak a teljes - 3600 db-os -
mennyiségre fizetendo teljes összeg nettó 193.824.000,- Ft, azaz nettó
Egyszázkilencvenhárommillió-nyolcszázhuszonnégyezer forint, bruttó 232.588.800,-
Ft, azaz Kettoszázharminckettomillió-ötszáznyolcvannyolcezer-nyolcszázforint, mely a
Megrendelo 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 13. szám alatti telephelyére (OVSZ
Központi raktár) költségmentesen leszállítva értendo azzal, hogy az ár tartalmazza az
Ajánlati Dokumentációban eloírt, az ajánlattevo által biztosítandó valamennyi
szolgáltatás ellenértékét.

A szerelék egységára: nettó 53.840,- Ft/darab, bruttó 64.608,- Ft/darab.

A szerzodés ellenértéke a jelen szerzodés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül
kifizetésre.

3.) Fizetési mód:

3.1. Megrendelo a szerzodés ellenértékét az áruknak a jelen szerzodés 4. pontjában
rögzítettek szerinti maradéktalan és szerzodésszeru leszállítását követoen, a Szállító
által kiállított összesített számla kézhezvételétol számított 30 napon belül a Szállítónak
UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10950009-00000002-55440002 számú
számlájára történo átutalással fizeti meg.

Szállító az összesített számla kiállítására az egyazon lehívásban szereplo tételek teljes
köru és szerzodésszeru leszállítását követoen jogosult. A számla mellékletét kell
képeznie az adott lehívás alapján kiszállított tételekre vonatkozó, átvételi igazolással
ellátott szállítóleveleknek.

A Megrendelo ugyanazon lehívás vonatkozásában részteljesítést nem fogad el.

A fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelo számlavezetoje
Megrendelo számláját a kifizetésre kerülo összeggel megterheli.
Fizetési késedelem esetén Megrendelo a késedelem idotartamára a Ptk.-ban
meghatározott mértéku késedelmi kamat fizetésére köteles.

3.2. Szállító kötelezi magát arra, hogy a jelen szerzodés aláírásától számított 8 napon belül a
teljes bruttó szerzodéses összeg 5 százalékát kitevo, azaz 11.629.440,- Ft összegben a
Megrendelo részére jóteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontjában
meghatározott formák egyikében. Az errol szóló igazolást ugyanezen határidon belül
átadja Megrendelonek. L

A jóteljesítési biztosíték a jelen szerzodés 10. pontjában rögzített teljesítési határidot
követo 30. napig érvényes.

A Megrendelo a jóteljesítési biztosíték teljes összegének igénybe vételére jogosult az
alábbiak szerint:

· a szerzodésben rögzített kötelezettségek Szállítónak felróható okból történo
késedelmes és/vagy nemteljesítése esetén egyoldalú nyilatkozattal,
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· a szerzodésben rögzített kötelezettségek hibás teljesítése esetén (minoségi
kifogások) a szerzodo felek által független szakértoként elismert személy a
hibás teljesítést alátámasztó szakvéleménye benyújtásával. A szakérto
tevékenységévei kapcsolatos költségeket megalapozott minoségi kifogás esetén
a Szállító, nem megalapozott minoségi kifogás esetén a Megrendelo viseli.

A jóteljesítési biztosíték nyújtásának költségei Szállítót terhelik.

3.3. A Szállító a jelen szerzodésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem
teljesítése esetén az alábbi mértéku kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik
Megrendelonek:

késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett
áru bruttó, ÁFA-val növelt szerzodéses árára vetítve a késedelem elso 15 napja
alatt napi ketto ezrelék, a következo 15 nap folyamán napi négyezrelék, az e~
követo késedelem folyamán napi hat ezrelék, legfeljebb azonban húsz százalék;
hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssei érintett áru bruttó,
ÁFA-val növelt szerzodéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás
vagy kicserélés útján történo kiküszöbölése esetén az elozo bekezdés szerint
késedelem miatt fizetendo kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt
százalékot meghaladja;
a szerzodés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes bruttó
szerzodéses ár harminc százaléka.

Amennyiben Megrendelo a jóteljesítési biztosítékot igénybe veszi, Szállító az igénybe
vett jóteljesítési biztosíték összege és a fentiekben meghatározott mértéku kötbérösszeg
közötti különbözetet tartozik kötbérként megfizetni Megrendelo részére. A biztosíték
igénybe vétele és a kötbér kifizetése nem érinti Megrendelo azon jogát, hogy a
szerzodésszegéssei okozott és a biztosíték, valamint a kötbér összegével nem fedezett
kárának megtérítését követelje.

4.) Áruszállítási feltételek és határidok:

4.1. Az árut a jelen szerzodés hatályba lépésétol számított 36 hónapig a Megrendelo 2040
Budaörs, Kamaraerdei út 13. szám alatti telephelyére (OVSZ Központi raktár) Szállító
költségmentesen szállítja le folyamatos teljesítéssel az eseti lehívások kézhezvételétol
számított 15 napon belül.

4.2. Szállító feladatát képezi a leszállítást közvetlenül követoen az áru fuvareszközrol történo
lerakodása és a Megrendelo által meghatározott helyreIhelyekre történo berakodása.
Szállító maga köteles gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges eszközök és
munkaero biztosításáról. Megrendelo tájékoztatja Szállítót, hogy a szállítási címen sem
eszköz, sem munkaero nem áll rendelkezésre erre a célra. Szállító e kötelezettségét a
saját költségére köteles teljesíteni. A felek megállapodnak abban, hogy a szállítási
címen a termékek átvétele keddi és csütörtöki munkanapokon 8.00-13.00 óra történik. A
Felek ebben az idotartamban kötelesek a leszállított termékek esetében a mennyiségi
helyességet igazolni. Az áru átvételének igazolása csak akkor fogadható el, ha az
átvételkor a mennyiségi helyességet a szállítólevélen az átvevo rögzítette.
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4.3. A felek megállapodnak abban, hogy az árukat Szállító a Megrendelo eseti lehívása(i)
alapján szállítja le a jelen szerzodés hatálya alatt. A Megrendelo jogosult a tényleges
felhasználásnak megfeleloen a megrendeléseket - a mennyiség és a teljesítési hely
megadásával - a következo, tényleges szállítási határido elott 15 nappal írásban,
telefaxon megküldeni. (lehívás)

Az áru feladását megelozo 5 nappal Szállító telefax értesítést küld Megrendelo
Szervezési és Finanszírozási osztálya (fax: 372-4289), valamint Anyag- és
Eszközgazdálkodási osztálya (fax: 372-4102) részére, melyben az alábbi adatokat közli:

· a leszállítandó áruk megnevezése és mennyisége,
· a szállítmány megérkezésének várható idopontja
· a fuvarozó és a fuvareszköz azonosításra alkalmas, pontos megnevezése

Az elso szállítást a szerzodéskötéstol számított 20 munkanapon belül kell az Szállítónak
teljesítenie, melynek keretében 120 darab szereléket köteles leszállítani.

A jelen szerzodés hatálya alá tartozó termékek lehívására kizárólag a Megrendelo
Szervezési és Finanszírozási osztályajogosult. Szállító nem jogosult a Megrendelo más
szervezeti egységébol érkezo lehívás teljesítésére.

Megrendelo lehívásának hiányában Szállító az áru leszállítására nem jogosult.
Amennyiben a jelen szerzodés szerinti teljes árumennyiség lehívására a végso szállítási
határidoig nem kerül sor, Szállító jogosult a szerzodéstol a le nem szállított áru
tekintetében elállni.

4.4. Szállító az adott lehívásra teljesített szállítmány Megrendelo részére történt teljesköru
leszállítását, le- és berakodását követoen, a teljesítés leigazolásától kezdodoenjogosult a
szállítmány ellenértékét Megrendelo részére leszámlázni.

5.) Csomal!olás:

5.1 Szállító a leszállítandó árut egységcsomagba, az egységcsomagokat
gyujtocsomagolásba a felhasználhatóság lejártának idopontját jól láthatóan feltüntetve a
szállítás módjának megfelelo és a felhasználási idotartam alatti megóvást biztosító
csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és tárolásra vonatkozó
címkék feltüntetésre kerülnek. Megrendelo a leszállítani kért áru mennyiségét úgy
tartozik meghatározni, hogy a Szállító által elozetesen közölt gyujtocsomagolás szerinti
mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

A gyujtocsomagolás (karton) külso és a legkisebb belso gyujtoegység külso felületén
tehát szerepelniük kell az alábbi állományazonosítójelzéseknek:

· A termékgyártásiideje
· A tárolásajánlotthomérséklet-intervalluma
· A termékfelhasználhatóságiideje
· A termékdarabszáma
· A gyártójele, gyártásiszám
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5.2. A csomagolási megjelö1ésen- amelyet a külso gyujtocsomagoláson kell elhelyezni -az
alábbi adatok szerepelnek:

· Megrendelo neve, székhelye,
· a szerzodés száma,
· szállítási cím.

Az egységcsomagban nem lehet több, mint 1 darab termék.

5.3. A Szállító köteles minden egyes gyártási tételnek az ajánlata szerint benyújtott mintával
megegyezo tartalmú és formátumú "Release Certificate" bizonylatát az adott tételbol
történo elso szállítást megelozo napon az OVSZK Minoségbiztosítási Osztályra
megküldeni. A Release Certificate-nek az alábbiakat kell tartalmaznia:
* a beérkezo áru nevét és azonosító (katalógus) kódját,
* az áru gyártóját,
* a gyártás helyszínét,
* a gyártási számot (lot/sarzs),
* a gyártási tétel gyártásának és lejáratának idejét, valamint
* az elvégzett gyártói muszaki biztonsági és szükség esetén kémiai ellenorzésekkel

alátámasztott, a termék megfeleloségére vonatkozó nyilatkozato(ka)t, dátummal,
az arra feljogosított személyeek) által érvényesen aláírva.

Szállítónak a Release Certificate-tel együtt meg kell küldenie arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy a termékeket az áruk gyujtocsomagolásán jelölt körülmények között
raktározza, szállítja és adja át.

6.) Az áruk átvétele. a használati utasítás. az áru tárolása és felhasználása:

6.1. A Szállító köteles a gyujtocsomagokhoz mellékelni a gyártó által kiadott az
orvostechnikai eszközökrol szóló 16/2006. (Ill. 27.) EüM rendeletnek megfelelo
tartalmú, magyarra fordított, részletes, szöveghu használati utasítást.

6.2. Az áruk fuvarozótói történo átvétele Megrendelo kötelezettsége, a megadott szállítási
címen keddi és csütörtöki munkanapokon 8.00-13.00 óra között történik az áruk
átvétele. Az áruk átadás-átvételét Megrendelo megtagadhatja, amennyiben a Szállító
minden árura a magyar nyelvu, részletes, a Megrendelo által az alábbiakban foglaltak
szerint jóváhagyott használati utasítást nem mellékeli. Szállító csak olyan áru
szállítására jogosult, amelynek használati utasítását Megrendelo elozetesen írásban
jóváhagyta.

A szerzodo felek a jelen szerzodés megkötésekor a Megrendelo által jóváhagyott
használati utasításnak azt a használati utasítást tekintik, amelyet Szállító a
szerzodéskötést megelozo közbeszerzési eljárásban ajánlata részeként Megrendelohöz
benyújtott. A Szállító köteles - a szerzodéses kötelezettségei teljesítéséhez mérten kello
idoben - a használati utasítás változása esetén - jóváhagyás céljából - ajánlott levélben
értesítést küldeni a Megrendelo Minoségbiztosítási osztályára.

A használati utasítás minden oldalán mindig fel kell tüntetni az árukódot, a használati
utasítás keltét, az oldalszámot és az összes oldal számát.
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A használati utasításban bekövetkezett, gyártó által kiadott esetleges változásokról a
Szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelo Minoségbiztosításiosztályát.
A termékek külso csomagolásánjól láthatóan fel kell tüntetni a figyelmeztetést, hogya
használati utasításban változás történt.

6.3. A Szállító a leszállított áruk szállítólevelein köteles az alábbiakat feltüntetni:
az OVSZ szerzodés-lehívás hivatkozási számát (OVSZ-és RSZSZ-szám),
termékkód (katalógusszám),
termék megnevezése,
termék mennyisége,
termék egységára (HUF),
gyártási szám (Lot),
lejárati ido.

6.4. Az áruk minoségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor. A
minoségi hiányokról és sérülésekrol a Megrendelo jegyzokönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Szállító részére. A sérült árut Szállító a jegyzokönyv
kézhezvételétol számított 10 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik
pótolni.

6.5. Az áru átvételének idopontjáig Szállító felel az áru minoségének megorzéséért. Szállító
köteles biztosítani a gyártó által eloírt raktározási és szállítási körülményeket. A
leszállított árukat a Megrendelo saját költségére és veszélyére az áruk természetének
megfelelo körülmények között raktározza.

7. Szállító kötelezettsé2ei:

7.1. A Szállítókötelesa szerzodésidotartamaalatt a tudomásárajutott minoségikifogást,
termék-visszahívást(recall)

· haladéktalanuljelenteni az OVSZK Minoségbiztosítási osztály részére
· intézkedni a minoségileg kifogásolt terméke ek) 1 héten belüli pótlásáról.

7.2. A Szállító köteles az OVSZK Minoségbiztosítási osztály számára lehetové tenni, hogy
az a raktárában és a szállítás során évente legalább egyszer, elozetes megbeszélés
alapján ellenorizhesse az áruk minoségének megóvásához szükséges körülmények
megfeleloségét.

7.3. A Szállító köteles az általa megajánlott termékek tekintetében sürgos megrendelés
esetében a 24 órán belüli szállítást is vállalni és biztosítani, és ennek érdekében az
alábbi mennyiséget folyamatosan raktáron tartja az elso szállítás idopontjától
kezdodoen: 100 darab

.....

7.4. Szállító köteles lehetové tenni a Megrendelo által történo auditálást a raktározási
folyamatok vonatkozásában, elozetes egyeztetést követoen.

8.) Szavatossá2:

8.1. Szállító a jelen szerzodés alapján leszálIításra kerülo áruk tekintetében a leszállítástói
számított legalább 18hónap felhasználhatóságot szavatol.
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8.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági idotartam alatt az áruk valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerzodésben, illetve a Szállító ajánlatában
rögzített minoségi paramétereket, sterilitási követelményeket nem teljesíti és
funkciójának megfeleloen nem használható, Szállító a Megrendelo által megküldött
bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 10 napon belül kicserélni. Akicserélt
áru tekintetében a felhasználhatósági idotartamra vonatkozó szavatossági kötelezettség a
csere idopontjától újra kezdodik.

9.) Forealomba hozatalhoz szükséees dokumentumok:

Szállító az Ajánlati Dokumentációban eloírtak szerint saját költségére biztosítja
Megrendelo részére a jelen szerzodés specifikációjában meghatározott áru forgalomba-
hozatalához szükséges dokumentumokat (tanúsítványokat). Amennyiben az áru
minoségtanúsítványa nem érvényes a szerzodéses periódus lejártáig, úgy Szállító a saját
költéségére és veszélyére - kártérítési felelossége tudatában - meghosszabbítja az
érvényességét a csatolt tanúsítványnak úgy, hogy a tanúsítvány a szerzodéses periódus
lejártáig érvényes legyen. Ellenkezo esetben a Megrendelo eláll a szerzodéstol, és él a
szerzodésben biztosított szankciókkal. Megrendelo jogosult abban az esetben is elállni a
szerzodéstol és élni a szerzodésben biztosított szankciókkal, ha a termék gyártójának
minoségbiztosítási tanúsítványa a szerzodés periódusa alatt lejár és Szállító nem szerzi
be saját költségére és veszélyére az új, érvényes tanúsítványt még az aján1athozcsatolt
tanúsítvány lejárata elott és az új tanúsítványt haladéktalanul nem nyújtja be
Megrendelo Minoségbiztosítási osztályára.

10.) Hatálvbaléoés:

Jelen szerzodés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 36 hónapig marad hatályban.

Amennyiben az eloírt módon - tartalommal és határidore - a Szállító nem bocsátja
rendelkezésre a jóteljesítési biztosítékot, úgy Megrendelo azonnali hatállyal jogosult a
jelen szerzodéstol elállni.

ll.) El!Vébfeltételek:

11.1. Jelen szerzodés csak a szerzodo felek közös megegyezésévei, írásos formában
módosítható.

11.2. Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett
általi vételkor, illetve neki történo kézbesítéskor áll be.

11.3. Jelen szerzodés 4 azonos érvényu példányban magyar nyelven készült, melybol a felek
2-2 példányt kapnak.

11.4. A szerzodo felek mentesülnek a jelen szerzodésbol fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévei kapcsolatos felelosség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan
erok következménye.
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Ellenállhatatlan eron olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerzodés aláírását követoen felmerülo,
eloreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be.
Ilyennek tekintendok foképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tuzvész, robbanás.

Az ellenállhatatlan ero által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet
bekövetkeztérol illetve megszuntérol 15 napon belül értesíteni.

12.) Választottbírósá!!.alkalmazandó io!!:

A jelen szerzodésbol eredojogvitákat a szerzodo felek megkísérlik békés úton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerzodo felek a vita elbírálása
céljából a rendes bírósági út kizárásával alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett Választottbíróságkizárólagos illetékességének.

A választottbírósági eljárás székhelye Budapest. A Választottbíróság döntése végleges
és végrehajtható.

A jelen szerzodésben nem vagy nem kimerítoen szabályozott kérdések tekintetében a magyar
anyagijog szabályai az irányadók.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2008. szeptember 24. Budapest, 2008. szeptember 24.
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