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Iktatószám: üVSZK/3519-23/2008/3220

SZERZODÉS

Az eljárás nyertese az Ajánlati Dokumentáció Ill. fejezetében specifikált készülék leszállítását
az alábbi szerzodéses feltételek mellett vállalja:

Szerzodés

mely létrejött egyrészrol a

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

- a továbbiakban: Megrendelo -
másrészrol a

* Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Zay u. 24.;
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043065; adószáma: 12135790-2-41; bankszámlaszáma:
11644006-45567300-44000000; képviseli: Ormos István vezérigazgató),

- a továbbiakban: Szállító -

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Ajánlatkéro a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 16/0VSZ/2008.
számon nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le kiszálló jármuvek beszerzése. valamint az
A.ánlati Dokumentáció Ill. fe' ezetében részletezett muszaki s ecifikáció szerinti
leszállítása tárgyában. A benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértoi bizottság javaslata
alapján, az Ajánlatkéro döntése szerint ezen eljárást Szállító a szerzodésben specifikált
készülék tekintetében megnyerte.

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

1.) Szerzodés tár!!Va:

1.1. A szerzodés tárgya az Ajánlatkéro által kidolgozott, 2008. július 2. napján kelt Ajánlati
Dokumentációban és a jelen szerzodés 1. számú mellékletében meghatározott, 4 db
azonos márkájú és típusú kiszálló jármu (továbbiakban: áru), beszerzése, valamint
az ehhez kapcsolódó, e szerzodésben részletezett szolgáltatások nyújtása. Az áru
részletes adatait a jelen szerzodés 1. számú melléklete tartalmazza.

1.2. A Szállító által szállítandó árunak 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
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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.) Szerzodéses érték:

A Megrendelo által a szerzodés ellenértékeként a Szállítónak fizetendo teljes összeg
nettó 22.562.580,- Ft, azaz nettó huszonkétmillió-ötszázkétezer-ötszáznyolcvan
forint, valamint 4.080.000,- regisztrációs adó azaz négymillió-nyolcvanezer forint
regisztrációs adó, azaz összesen bruttó 31.155.096,- Ft, azaz bruttó harmincegymillió-
százötvenötezer-kilencvenhat forint, mely a jelen szerzodés 4.1. pontjában
meghatározott szállítási címre költségmentesen leszállítva értendo azzal, hogy az ár
tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban eloírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi
szolgáltatás ellenértékét is.

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

3.) Fizetési mód:

3.1. Megrendelo a szerzodés ellenértékét az árunak ajelen szerzodés 4. pontjában rögzítettek
szerinti maradéktalan és szerzodésszeru leszállítását követoen, a Szállító által kiállított
számla kézhezvételétol számított 30 naoon belül aSzállítónak 11644006-45567300-
44000000 ERSTE Bank Nyrt-nél vezetett számlájára történo átutalással fizeti meg.

Szállító a számla kiállítására az áru szerzodésszeru leszállítását követoen jogosult.

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. 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 ezt
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;

L
!

a szerzodés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes bruttó
szerzodéses ár harminc százaléka.
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4.) Áruszállítási feltételek és határidok:

4.1. Az árut a Szállító az Ajánlati Felhívás Il.1.2 b) pontjában megjelölt helyen biztosítja.

4.2. A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési helyen az áru átvétele az elozetesen
egyeztetett munkanap 8.00-14.00 óra között történik.

4.3. A Szállító a jelen szerzodés tárgyát képezo árut legkésobb a jelen szerzodés hatályba
lépését követo 4 hónap végéig (2009. január 11. napjáig) köteles szerzodésszeruen - a
jelen szerzodés6.) pontjaszerint- leszállítaniMegrendelonek.

Az áru átadását megelozo 5 nappal Szállító telefax értesítést küld Megrendelo
Gépjármutechnikai Csoport osztálya (fax: 372-4105) részére, melyben az alábbi
adatokat közli:

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

5.) En2edélvezés. az áru átvétele:

5.1 Az ajánlott árunak meg kell felelnie a közúti jármuvek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának muszaki feltételeirol szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendeletben meghatározott feltételeknek.

Az átadáskor Szállító köteles átadni az adott jármuvek valamennyi, a forgalomba helyezéshez
szükséges minden, a hatályos jogszabályok által eloírt engedélyét, tanúsítványát.
A Szállító az alábbi dokumentumokat köteles a Megrendelonek az áruval egy idoben
átadni:

. forgalmi engedély

. szervizkönyv

. garancia ruzet

. kezelési utasítás

. környezetvédelmi igazolólap

. mubizonylat a vonóhoroghoz

. törzskönyv*
* A törzskönyv elkészítése a forgalmi engedély kiadásának automatikus
következménye, az okmányiroda postán küldi ki.

Ezek hiányában a Vevo az átvételt megtagadhatja, az Szállító pedig nem jogosult a számla
kibocsátásra.

5.2 Az ajánlattevonek meg kell adni, az ajánlott gépkocsi üzemanyag-fogyasztását (1/100
km) és CO2 kibocsátását (gIkm) a 12/2002. (Ill. 14.) GM-KöViM-KöM együttes
rendeletének megfeleloen.

5.3 Szállító az Ajánlati Dokumentációban eloírtak szerint saját költségére biztosítja
Megrendelo részére a jelen szerzodés specifikációjában meghatározott jármu
forgalomba hozatalához az 5.1 pontban felsorolt dokumentumokat.

5.4 Az áru átvétele átadás-átvételi eljárás keretében kerül sor, amelyrol a felek
jegyzokönyvet vesznek fel.

3/8



5.5 Szállító az Ajánlati Dokumentációban eloírtak szerint saját költségére biztosítja
Megrendelo részére a jelen szerzOdés szerinti termék forgalomba hozatalához és
üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket, melyeket a termékkel együtt ad
át Megrendelo részére.

5.6 A gépjármuvek forgalomba hozatalával kapcsolatos költségek a Szállítót terhelik, e
költségeket a szerzodéses ár tartalmazza. Kivételt képez ez alól a vagyonszerzési illeték,
amely alól a Megrendelo mentességet élvez.

6.) Szavatossáe:

6.1. Szállító a jelen szerzodés alapján leszállításra kerülo termék tekintetében az átadástói
számított 24 hónap (vagy az ajánlatban meghatározottak szerinti) - teljes köru garanciát
vállal (kilométer megkötés nélkül). Az átrozsdásodás elleni garancia idotartama az
átadástói számított öt év. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármuvek
bármelyikének meghibásodása esetén a hiba bejelentésétol számított 24 órán belW a
javítást megkezdi és azt a leheto legrövidebb ido alatt befejezi.

6.2. A termékre vonatkozó részletes garancia feltételeket a termékkel együtt átadásra kerülo
garanciajegyek és szavatossági eloírások tartalmazzák.

7.) HatálvbaléDés:

Jelen szerzodés a felek általi aláírás napján lép hatályba.

8.) E2Vébfeltételek:

8.1. Jelen szerzodés és annak mellékletei csak a szerzodo felek közös megegyezésével,
írásos formában módosíthatók.

8.2. 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.

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

8.4. Jelen szerzodés 1. melléklete a szerzodés elválaszthatatlan részét képezi. A szerzodés
elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárásban keletkezett valamennyi
dokumentum, így különösen az ajánlattevo kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatait tartalmazó ajánlat, az ajánlati felhívás és dokumentáció és minden egyéb
az eljárás során keletkezett dokumentum.

----
8.5. A szerzodo felek mentesülnek a jelen szerzodésbol fakadó kötelezettségeik nem vagy

részleges teljesítésévei kapcsolatos felelosség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan
erok következménye.

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.
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Az ellenállhatatlan ero által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet
bekövetkeztérol illetve megszuntérol15 napon belül értesíteni.

8.6 A Vevo az átvétel elott átadja az 00. illetékmentességi nyilatkozatot aSzállítónak.

9.) Választottbírósáf!. alkalmazandó iOf!:

A jelen szerzodésbol eredo jogvitákat 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 Választottbíróság kizárólagos illetékességének.

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

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

Duna Autó Zrt.

Budapest, 2008. szeptember ll.

... .~tJ!.~Wt ...
Ormos István
vezérigazgató

Szállító

Duna Autó ZRt.
1037 Bp., Zay u. 24.

Adószám: 12135790-2-41
20.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2008. szeptember ll.

~ -....
j/ /" /. ~t.RELy/ .

t1.--L IO~ OtP

fOlgazgato (t. .'

Megrendelo O -'- ./'
~ 1. i'

ÜDAPES~

Ellenjegyzem:~
J\:h.........
PaJer'~eter

gazdasági foigazgató-helyettes

-
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1. számú melléklet

MUSZAKI AJÁNLAT

A megajánlott gépkocsi típusa: Peueeot Boxer FV350 L2H2 2.2 HDi 120LE

A GÉPKOCSIRA VONATKOZÓ MINIUMKÖVETELMÉNYEK:

EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

6/8

KÖVETELMÉNY AJÁNLAT

Szállítható személyek száma (min.) 8+1 fo Megfelel
8+1 fo

Kiszállásos vérvétel alkalmával 8 fo személyzet szállítása
mellett a vérvétel lebonyolításához szükséges kb. 700 kg Megfelel
felszerelés szállítása

Utastér belmagassága (min.) 1700 mm Megfelel
1932 mm

Rakodótér hossza (min.) 1350 mm (a hátsó üléssor Megfelel
támlá.iától) 1350 mm

Rakodótér szélessége (min.) 1700 mm
Megfelel
1870 mm

Motor: diesel üzemu min. EURO Ill. Megfelel
EURO IV.

Hengertérfogat (min.) 2000cm3 Megfelel
2197 cm3

Teljesítmény (min.) 74 kW
Megfelel

88 kW

Kormánymu típusa: szervo Megfelel

Fékrendszer: kétkörös, hidraulikus, ABS blokkolásgátlóval
Megfelelellátott fékrendszer

Sebességváltó: mechanikus, (min.) 5+1 fokozatú
Megfelel

6+1 fokozatú manuális váltó

Kocsiszekrény: fém, önhordós karosszéria, (min.) 5 év Megfelel
6 év átrozsdásodás elleni

átrozsdásodás elleni garanciával, jobboldalt az utasok
garancia, jobboldali tolóajtó ésrészére eltolható, hátul a jármu teljes szélességében nyíló

hátul a jármu teljes szélességébenajtóval nyíló ajtó

Gépkocsi színe: fehér Megfelel

KÖVETELMÉNY AJÁNLAT

Vontatható tömeg legalább 1200 kg
Megfelel

2500 kg ráfutófékes utánfutóval

Vezeto és utasoldali légzsák Megfelel
Elso és hátsó klímaberendezés Megfelel

Színezett, hovédo üvegek Megfelel

A hátsó üléssor mögött, rakományfogó biztonsági védoháló Megfelel
Kódolt indításblokkoló vagy a biztosítók által elfogadott

Megfelelriasztóberendezés
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A MEGAJÁNLOTT GÉPJÁRMU MUSZAKI PARAMÉTEREI

I
L
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Belülrol állítható kétoldali visszapillantó tükör Megfelel

Könnyen tisztítható gumi vagy muanyag padlóburkolat Megfelel

Rádiósmagnó vagy CD-Iejátszós autórádió Megfelel

Vonófej Megfelel
Az ajánlott jármunek meg kell felelnie a közúti jármuvek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Megfelelmuszaki feltételeirol szóló 6/1990. (IV.12.9 KöRÉM
rendeletben me2határozott feltételeknek.

MOTOR

Károsanyag-kibocsátási nonna EURO IV

Hengerurtartalom (cm3) 2197

Üzemanyag Gázolaj

Szelepek száma 16V

Hengerek száma 4
Max. teljesítmény KW (LE)/perc 88KW /120 LE
fordulatszámon 3500/ fordulat/perc
Maximális nyomaték Nm/perc 320 NM
fordulatszámon 2000 fordulat/perc

MÉRETEK

Hosszúság (mm) 5413

Szélesség (mm) belso / kerék dobnál 1870/1422

Magasság (mm) belso / külso 1932/2524

Tengelytáv (mm) 3450

SEBESSÉGVÁLTÓ

Sebességváltó típusa Manuális

Sebességfokozatok száma 6

EROÁTVITEL

Meghajtás típusa Elso kerékhajtás
FELFÜGGESZTÉSEK

Elso Független kerékfelfüggesztés
Hátsó Merev hátsó tengely, hosszanti lemezrugók

MENETTELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség (kmIh) 165
FOGYASZTÁS

Vegyes használat (l/lOOkm)hideg indítás 9,1

Városban (l/100km) hideg indítás 10,8

Országúton (l/lOOkm)hideg indítás 8,1

C02 (gIkm) 240

FÉROHELYEK

Férohelyek száma 8+1

TÖMEG

Megengedett össztömeg (kg) 3500
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A MEGAJÁNLOTT GÉPJÁRMU FOBB FELSZEREL TSÉGI ELEMEI:

4 tárcsafék
ABS (blokkolásgátló) és vészfék-rásegítés
Automatikusan reteszelo központi zár
Léptetokódos indításgátló
Oldalsó irányjelzo a tükörházakba integrálva
Oldalsó védoelemek a karosszérián
Pirotechnikai övfeszítok, elöl övero-határolóval
Utasoldali légzsák
Vezetooldali légzsák
Riasztó berendezés szuperretesszel
Visszajelzés a biztonsági övek bekapcsolására
Elöl 2 személyes utasülés 3 pontos övekkel, írófelü1ettel
Állítható magasságú vezetoülés kar- és deréktámasszal
Állítható magasságú kormányoszlop
Belso levegokeringetés
Elektromos ablakemelok (vezetooldalon szekvenciális)
Elektromos és futheto visszapillantó tükrök
Fedélzeti számítógép
Jobb oldali tolóajtó üvegezéssel
Kétszárnyú, üveges hátsó ajtó, ablakfutéssel
Központi zár távirányítóval
Manuális kIímaberendezés, hutheto kesztyutartó
Megerosített felfüggesztés
Szervokormány
Színezett üvegek
Szivargyújtó, I2V-os csatlakozó
Zárható kesztyutartó, felso rakodópolc
CD-s rádió
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