szÁl'tÍrÁsr szBnzooÉs
amely létrejött egyrészrő| a Közép_Duna-völgyi Vízügyi lgazgatősátg (székhely: 1088
Budapest,Rákóczi 1Í4I.,adőszám:15308380-2-42,törzskönyvinyilvántartásiszám:308384,
képviseli: Perényi Gábor igazgatő) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a Galenus 95 Patika Kereskedelmi Bt. (széId'rcly23O0 Ráckeve' Eötvös u. 3.;
cégegyzékszáma'' 13-06-021097) adőszám: 24563226-2-13; bankszámlaszáma''. 1010386754053642-00000009; képviseli: Dr. Pusztainé Bédai Éva) mint Szállító (továbbiakban:
Szállító) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
1.1.

1.3.

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkéró akozbeszerzésekről szőLő 2011' évi CVn. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) I22' 5 Q) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététe\e
nélkÍilitárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
folytatott le. Az ajánlattételi felhívást Megrendelő 2013. február 28. napján, a
módosított ajánlattéteti felhívást 2013. március 05-én kiildte meg Szállítónak.
Megrendel ő'aközbeszerzési eljátás tátgyát az alábbiak szerint határozta meg'

A közbeszerués tárgya: ''Rovarriasztó spray és kalcium pezsgőtablettabeszetzése"
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban tájékoztatta Szállítőt, hogy a jelen szerződés
tárgya szerinti árukat a 2073. évi országos KözfoglaIkoztatási Program keretében
nyúj to tt t ámo

1.4.

g

atásb őI ftnanszír o zza'

a

kozbeszerzésíeljárásában benffitott ajánlatokat megvízsgálta,
egymással összevetette, és döntését 2013' április I6-án kihirdette' Megrendelő

Megrendelő

közbeszeruési eljarásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Szállító lett'

1.5.

Ilyen előzmények után a felek az alábbiak szerint állapodnak meg.

)

Aszerzódés tárgya:

Az
s

orszÍtgos Közfog|a|koztatátsi Program keretén belül a feladatok ellátásához

ziiks

é ge

s,,Ro

v

arri

as

ztő spr ay é s kal c ium

p ezs gőtabletta b e szer zé s e"

.

Megrendelő megrendeti, Szállító pedig elvállalja a 5'7 _ 5.3. pontokban rész1etezett
spray és kalcium pezsgőtablettabeszerzése" száIlitását a Megrendelő (a
''Rovarriasztő
kap c s o att artásra kij elö lt s z emé lyek) áItaI m e g ado tt darub sz ám alapj án.
1

3.

Szállítási díj:

3.1.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a je|en szerződés tárgyát képezo ,,Rovarriasztó
Spray és kalcium pezsgőtabletta beszeruése" vételáta és szállítása összesen
aZaZ tizenkettőmil1ió-nyolcszáznegyvenketÍőezert2.842.86r,00 Ft,
nyolcszátzhatvanegy forint, amely összeg tartalmazza a szerződéskötéSkoÍ érvényesáfa
összegét, valamint a Szá|Iitő jelen szerződés teljesítéseérdekébenfelmerült
valamennyi költségét és kiadását.

I,'i
I

I

3.2.

3.3

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amerrrryiben a szerződés megkötését
követően az általános forgalmi adó mértéke - jogszabály-módosítás révén
megemelkedík, ez a teljes száIlitási díj összegét nem emeli meg, ennek teljes pénzigyt
kockázatát és terhét Szállító viseli. SzáIlítő az áItalános forgalmi adó megernelésére
tekintettel a száIlítésídíj vagy annak bármely részénekmegemelését nem követelheti,
egyéb díjaz[sta, költségtérítésre, kártérítésrevagy egyébjogcímen alapuló követelésre
nem jogosult.
Szerződó felek rögzítík, hogy Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott, az Áfa
összegét is tartalmaző száI|ítási díjat az igazo7t, 2 tész számla és egy végszámla
benyúj tásával egyenlíti ki.

3.4

A Szállítónak arészszÍmlák és a végszámla

4.

Teljesítésihatáridő: 2013. május 28.

5.

Felek a teljesítéshelyében az alábbiak szerint állapodnak meg:

5.1.

benyújtására akkor van lehetősége, ha a
leszállított árut az ajfuúatkérő- elTe felhatalmazott képviselője útján- átvette, és
szerződésszení résztelj esítéseketés végtelj es ítéstígazo|ta.

Felek megállapodnak' hogy Szállító a 4. pontban megjelölt hatáidőig köteles a
Megrendelő 1211 Budapes! Weiss Manfréd űtt 2. szátm alatti te1ephe1yére száIlítani
és ott a Megrendelő kapcsolattartőja ftszéte átadás-átvételí jegyzőkönyv formájÍtban
átadni az alábbiakat:
320 db
70 db

5.2.

Szúnyog és kullancsiasztő spray 100 ml-es
Darázsirtő Spray 400 ml-es

Felek megállapodnak, hogy Szállítő a 4' pontban megjelöIt határidőig köteles a
Megrendelő 2660 Balassagyarmat, Kóvári Íú22. szám alatti telephelyére száLlítani
és ott a Megrendelő kapcsolattartőja részéreátadás-átvéte|i jegyzőkönyv formájában
átadni az alábbiakat:

5.3.

5000 db

Szúnyog és kullancsiasztő Spray 100 ml-es

40s db

Darázsirtő Spray 400 ml-es

1s0 db

Calcium

p ezsgőtab\etta

20 db-o s

Felek megállapodnak, hogy Sziilítő a 4' pontban megjelölt határidőig köteles a
Megrendelő 6068 Tass, Szentgyörgy puszta 4. szám alatti telephelyére szállítani és
ott a Megrendelő kapcsolattartőja részéreátadás-átvételi jegyzőkönyv formájában
átadni az alá.Ílbiakat:

8000 db

Szúnyog és kullancsiasztő Spray 100 ml-es

200 db

Darázsírtő spray 400 ml-es

100 db

Calcium pezsgőtabl etta 20 db-os

5.4.

5.5.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 5.1. _ 5.3. pontokban
részletezett ,'Rovarriasztó spray és kalcium pezsgőtabletta beszerzése" a megadott
telj esítési helyre érkezéseko r átadás- átvételi elj árást tartanak.
Amennyiben a Megren delőhöz érkezett,,Rovarriasztó spray és kalcium p ezs gőtab letta
beszerzése'' megfelelnek a jelen szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő
kapcsolattartőja az átadás-átvételi eljárást követően teljesítésigazolást ad Szállító
részére.

5.b.

M e grendel ő fital a kap

cso

lat l'zrtást a kij

elölt személy

:

I. Szakaszmérnökség
Név: Perger LászIő

Cim 1211Budapest, Weiss Manfréd út 2.
Telefonszám: +3 6-3 0-3 5 8- 1 689
Faxszám: +36- 1- 27 7 -327 2
E-m ai : s z akaszl (d,kdw rzi g.hu.
1

II. Szakaszmérnökség
Név: Rampasek Balázs
Cim 2660 Balassagyarmat. Kóvári űt 22.
E -m ai I : s z aI< as z2 @.kdv v izi s..hn
Mobil: +3ó-30-61 3-8658

III. Szakaszmérniikség
Név: Király Erzsébet
Cím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96.
Telefonszám : +3 6 -24- 5 19 -2I 5
Faxszám: +36-24-519 -2I 6
E -m ai I : s z akas z3 @,l<dw izi g.hn
Mobil: +36-30-495-880 1
5.7.

S

zállító által

a kap c so l attartásra kij

elölt

sz emély/s zew ezet''

Név: Dr. Pusztainé Bédai Éva

Cím 2300 Ráckeve, Eötvös u.
Telefonszám +36 24 519-060
E-mail

:

3.

galenusrackeve@invitel, hu

Mobil: +36 30 2345-186
6.
6.1.

A felek jogai

és kötelezettségei:

Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező ,,Rovarriasztő spray és kalcium
pezsgőtab\etta beszerzése" a megjelölt határidőn belül a jelen szerződésben
meghatározottak szerint a Megrendelő által
száIlítani és ott ÍLtadás - átv éte li j e gy zőkönyv

6.2.

5.

1'

-

útj an

5.3. pontokb an rögzített helyszinére

Megrendelő birtokába bocsátani.

Szállító köteles Megrendelőt a teljesítésvárható idejéről legalább két munkanappal
mege|őzően írásban értesíteni.

r^f

It

r

6.3.

szerződés tárgyát képező 5.1. 5.3. pontokban részletezett
,,Rovarriasztő spray és kalcium pezsgőtabletta beszerzése'' sértetlentil köteles átadni

Szá|Iítő

a jelen

Megrendelőnek.
6.4.

6.5.

6.6.

SzáIIiÍő szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező
,,Rovattiasztő spray és kalcium pezsgőtabletta beszerzése'' tekintetében nincs olyarr
j o ga, amely M e gr end e lő tu l aj dons zet zé s ét akadály o zza v a gy kor|áto zz a.

Szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező leszállított
,,Rovarriasztó Spray és kalcium pezsgőtabletta beszerzése'' rendelkeznek a
rendeltetésszeríj használathoz szükséges kellékekkel, valamint a jelen szerződésben
meghatározottak szerint kerültek leszáIlitásra és birtokba adásra' és azok
rendeltetés szeríi használatra minden további feltétel nélktil alkalmasak.

Szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményrő1 haladéktalanul
éfiesíteni,amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való teljesítését
veszéIyezteti, vagy gátolja. Az értesités elmulasztásáből eredő káréft a mulasztó fél
fe1e1ős.

o. /.

A közbeszerzésekről sző|ő 2011. évi CVIII' törvény (Kbt.) 125.$-ának (4) bekezdése
értelmébenSzállítő nem ftzet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt' 5ó.$ (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállitő
adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

ó.8.

6.9.

Szerződő felek megállapodnak abban' hogy Szállító

a

szerződés teljesítésének
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számfua megismerhetővé teszi
és a Kbt. 125.$ (5) bekezdésébenfoglalt, Megrendelő áItali felmondási okként
szereplő ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Kbt. r25' $

(5) bekezdése szerinti felmondás esetén a Szállitő a szerződés
megszűnése előtt már teljesített száLlitás szerzódésszerú pénzbeli ellenértékére

jogosult.

1

Késedelmes teljesítés,meghiúsulás:

7.r.

Megrendelő a jelen szerződés teljesítésénekbiztosítására késedelmi és meghiúsulási
kötbérre jogosult.

1)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amerrnyiben a jelen szerződésben
meghatározott határidőt SzáIlítő késedelmesen teljesíti, ttgy Megrendelő késedelmi
kötbéne jogosult' ha a késedelem Szállítónak felróható.

7.3.

7.4.

SzáIlítő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan
napi, az Áfa ös.'"gét nem tarta|maző szállitási dij 2 ezrelékének megfelelő kötbért'
köteles ftzetrri Megrendelő tészére'mely követelését Megrendelő a Szállítő
végszámlájábőL történő levonás utján érvényesítheti.SzáIIítő mentesül a kötbér
megírzetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe.

Amemyiben a határidő tekintetében a Szállítő számára felróható módon 20 naptái
napot meghaladó késedelembe esik, ugy azt a felek olyan fokű szerződésszegésnek

tekintik, amely alapján Megrendelő _ kártéitési kötelezettség nélkül - egyoldalúan
gyakorolhatj a elállási

j

ogát.

Megrendelő elállhat a szeruődéstől akkor is, ha a teljesítésihataridő előtt
nyilvánvalóvá válik, hogy Szállító o1yan számottevő késedelemmel tud csak
teljesíteni, hogy Megrendelőnek a teljesítés mar nem ál1 érdekében. Az e pontban
meghatározott esetekben Megtendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre is.
7.5.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyben a jelen szerződés olyan okból
szűnik meg, amelyért SzáIlító a felelős, Szállítónak meghiúsulási korbért kell fizetnie
Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a, Afu összegét nem Ártalmazó
teljesítésidíj 10 oÁ-ának megfelelő összeg. Szerződő felek a szerződés
meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megrendelő a hibás vagy a késedelmes
teljesítésmiatt e1á11 a jelen szerződéstőI.

7.6.

7.7.

Bármely kötbér megfizetése Szál1ítót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények
is jogosult'
Megrendelő a kötbért meghaladó kárinak érvényesítésére

a1ó1.

Megrendelő elállhat a szerződéstőI az alábbi esetekben is:
- SzÍilitő ellen csőd- , felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
- Szállító egyéb súlyos szetződésszegést követ el'

8.
8.1.

Titoktartás
Szeruődő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti
titokként kezelik.
Ez nem vonatkozik aÍra aZ információra, mely titokban tartását jogszabáIy előírása
nem teszi lehetővé.

8.2.

9.
9.1.

ot
9.3.

Szerzódő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 80. $-ának (3) bekezdése szerint
nem kor|átozhatő, illetve nem tiltható meg ijzletí titokÍa hivatkozással olyan
információ nyilvánosságrahozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott
adatszolgáIt atási é s táj éko ztatási köt e l ez etts é g al á e s ik.

Egyéb rendelkezések:
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szerződést- különös tekintettela
vételárra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire _ a Kbt. 132. $-ában is foglalt
es etb en c s ak közö s megegy ezéssel, írásban módo síthatj ák.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánj ákrendezni.
Szerződő felek maguhanézve kötelezőnek fogadják el, hogy a201I. évi LXVI tv. 5.$
(5) bekezdése alapján aZ Áilami Számvevőszék jogosult ellenőrizni aZ állami
költségvetésből gazdálkodó szervek, mint megrendelők által megkötótt szerződéseket
mind a megrendelőnél, mind pedig a szerződés teljesítésébenközreműködő
valamenny

i

gazdá|ko

dő szerv ezetnél.

9.4.

9.5.

szerződésben nem szabályozottak tekintetében a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen

Ielen szerződés 6 egymással sző szeint mindenben megegyező eredeti példányban
készült, melyet felek annak elolvasása és értelmezéseután, mint akaratukkal
mindenb en me ge gy ezőt, j őv áhagy őIag irtak alá.

Budapest, 2013. ápnlis 29'

NL's '95 PATIIü{
keCelmr BT.
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Dr. Takács László
Jogtanácsos

