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,toÁsvBrELI Szr,RzóuÉs
XII. rész

amely létrejött egyrészrőI a

M+W Dental Magyaror szág Kít.
Székhely: 1037 Budapest,Csillaghegyi út I9-2I.
Képviseli: Szabó János igyvezető
Cégtregyzékszám: 0 1 -09-8 8 907 1

Adő szám: 1 3 9 0 5 9 43 -2 - 4 1

Számlav ezető pénzintézet: MKB BANK ZRT
B ankszáml aszám: 1 03 0 0 0 02 - 1 03 2 I 3 6 4 -48 8200 1 7
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
másrészről

DEBRECENI EGYETEM
székhely: 4032De,brecen, Egyetem tér l.
képviseli: Dr. Bács Zoltánkancellar, pénzügyí e|leryegyző: Bomé Lampert Andrea kancellár-
helyettes
Intézmény azonosítő: FI 17198
Adószám: 153297 50-2-09
Számlavezetőpénzintézet:MagyarÁllamkincstár
Bankszáml aszétm: 1 003 4002-0 028298I -00000000
mint VevŐ, (a továbbiakban: Vevő)o között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltétel ekkel.

A szerző d,és létrej öttének előzményei:

Jelen Szerződés létrejöttének alaplát a ,,DEK-238/20]5. Fogorvostudományi Kar ]2 havi
működéséhez szülcséges fogászati fogyóanyagok beszerzése" tárgyú a Kbt. 12I. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti hirdetmérrnyel induló közbeszerzési eljárás 2}Is.július z4,-én
megjelent Ajánlattételi felhívása, qánlatí dokumentáciőja, akiegészítő tétlékoztatások és a
nyertes Aj ánlattevő ajánlata alkotj a.

Az ajánlatok értékelését követően a Debreceni Egyetem a XII. részre vonatkozóan az M+W
Dental Magyarország Kft. ajánlatát hirdette ki nyertesnek a legalacsonyabb összegú
ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen szerződést.

l. Aszerződés tárgya:

1 .1 . A szerződés tárgya a Vevő qanlati dokumentá ciőjában és a jelen szerződés I. számú
mellékletében részletesen meghatározott minőségú fogllóanyag (a továbbiakban Áru) jelen
szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállitása).

I.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie jelen szerződés 1 . szátmű mellékletében
foglalt specifikációnak, valamint az E,Iad,ő álta| az ajáriata mellékleteként csatolt leírásokban
r ö gzített j ell emzőknek, ill etve p aramétereknek, feltétel eknek.

Telj esítési időtatam: jelen szerződés alűr ását követően legfelj ebb I 2 hőrcp.
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A teljesítés a 12 hónapon belül lehívásonként történik, melynek id,őtartama nem haladhatja
meg a lehívás időpontját követő 30 napot.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezetts éget a tételekhez rendelt teljes mennyiség lehív áséra.

2. A szerződésre irányadó legfontosabb feltételek:

2.L Jelen szerződés targyának részletezését Eladó ajánlata tartalmazza. A közbeszerzési
eljarás Ajanlatkórési Dokumentáciőja, valamint Eladó qánlata jelen szerződés
elválaszthatatlanrészétképezik.

2.2. Teljesítési hatáidő, szerződés hatálya: az aláírását követően legfeljebb 12 hőnap. Eladó
kÖteles a Vevőt az átadás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni.

2.3, Teljesítési hely: Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar, 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.

3. Vevő köteles:

Eladótól az árut átvenni és a v ételár at me gftzetn|

4. Eladó köteles:

4.1. Jelen szerződés tárgyátképező termékeket leszállitani I. osztályú minőségben, hiány- és
hibamentesen. Eladó jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhet el, ha erről
előzőIegvevő képviselőjét írásban értesítette és az aztnem kifogásolta.

4.2. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Vevőt haladéktalanul, de
legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.

4,3. A feladatkörébe tartoző minden intézkedést megtenni Vevőt fenyegető károk elhérttása,
illetve csökkentése érdekében.

5. A teljesítés ellenértéke:

5.1. Eladó jelenszerződéstárgyátképező termékeket azajánlatbanmeghatározottároneladja.
Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
kÖltségeket, tovéhbá a termék száIlításával kapcsolatban felmerült összes költséget .

5.2. Eladő jelen szerződés alapján a terméket 1.555.000,- Ft + Áfa, azaz nettő egymillió-
ötszézötv enőtezer forint összegér1 eladj a.

5.3. A fedezet rendelkezésre áll: 1 G3DBFOOANYK

6. Fizetési feltételek:

6.1. A vételárat Vevő a teljesítést követően a számlakézhezvételétő| számított legkésőbb 30
napos átutalással a Kbt. 130. § valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezd,ése szerint köteles
megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapjátl. Vevő ós Eladó az adőzás
rendjérŐl szőlő 2003. évi XCil. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Vevő



elŐleget nem ftzet. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a ptk. szerinti
késedelmi kamatot feIszámítani.

6.2. Eladő a teljesítési gazolás kiállítását követően jogosult számla benyújtására. A kifizetés a
teljesítést és a számla átvételét követően 30 napos határidővel történik. Eladó köteles a
megrendelés számot a szátmlán feltuntetni.

6.3. A szémia kiegyenlítésére a Kbt. 130. § szerint kenilhet sor. A számlán csak jelen
szerződés alapjart eladott termék szerepelhet. Teljesítést igazolő okmanyként Vevő
felj o go s ított képvi s el őj e által al áírt telj e s ítési gaz olás fo gadható el.

6 .4 . EIadő köteles a számlát a telj esítés elismerését ől számított 1 5 napon betül kiállí tani, majd
Y ev ő r észére eljuttatni.

6.5. A Kbt. 130. § (1), (5)-(6) szerinti kifizetés a2003. évi XCII. tv. (Art.) 36lA §. hatálya alá
tartozlk. Ezen tényre tekintettel Eladó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Vevő eleget
tett az Art, 36lA. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. Abeszerzés pénnigyi fedezete
vevő rendelkezésére áll.

6.6. Eladő jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7. Egyéb vállalások, jótállás

7 .I. EIadő a száIlítást, átadást Vevővel történt egyeztetés szeint köteles elvégezni.

7.2. Eladő kötelezettséget vállal arra, hogy jelet szerződés keretében eladott és leszállított
termékek a szúványoknak és a vonatkoző műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályű
minőségŰ, gyáúűj, rendelkezik magyarorczági forgalottbahozatali engedéllyel.

7.3. Eladó jótállási kötelezettségeinek eleget tesz. Yálla|ja, hogy a 12 hőnap jótállás
Ídőtartama alatt a kiszállások alkalmáva| - kivéve a jőtáltási kötelezetts ég alá nem tartoző
hibak esetét - semmilyen költséget, díjat nem számít fel. Jelen szerződés a jőtáIlás idejére
hatáIybanmarad.

7.5. Eladő jőtáIl azért, hogy az áItala, vagy alváIlalkozői által jelen szerződ,és keretén belül
eladott Ós szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és Ártalmazzék az
q ánlattételkor megl évő ö s szes kivitel ezósi és anyagb eli fej lesztés eket.

1.6. Eladő jőtáIl továbbá azért, hogy az általa száIlított termékek, eszközök alkalmasak a
rendeltetésszerű hasznáIatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezést, fejlesztési
(konstrukciós) anyagbeli, kivitelezésí, vagy olyan hibáktól, amelyek Eladó cselekedetéből,
vagy mulasztáséhől erednek. Felelős azért,hogy a jőtálláslidő alatt fellépő hibákat késedelem
néllnil a saját költségére orvosolja, kivéve, habizonytarti tudja, hogy a hiba oka a teljesítés
utan keletkezett, illetve az nem kivitelezési hiányosságból ered.

8. Felelősség:

Eladó elvárható gondossággal Vevő érdekeinek szem előtt tartásáva| köteles a szerződ,és
létrehozása és teljesítése köróben eljárni.
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9. Szerződésszegés

Eladónak felróhatÓ, nem vagy nem szerződésszení teljesítés esetén Yevő által érvényesíthető
késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem
teijesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes és hibás
teljesítés esetén minden eltelt nap utén a késedelembe esés napjátőI szánítva a késedelem 1-
10 napja alatt napi 0,5 Yo, a késedelem további 11. naptól napi 1 Yo, maximum 20 oÁ,-a. A
teljesítés meghiúsulása esetén 25 %.

10. Vegyes észárő rendelkezések

10.1. A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó fudomásul veszi, hogy jelen szerződés
teljesítése során kizárőIag a közbeszerzési eljárási ajénlatáhan megjelölt alváIlalkoző
működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan a|vállalkozó és szakember, aki
(amely) a közbeszerzésí eljárásban részt vett Eladó alkalmasságanak igazolásában, Eladó
köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozőtktván bevonni a teljesítésbe, amelyet
az ajarlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az
általaigénybe venni kivant alváIlalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerintíklzárő okok hatálya alatt.

I0.2. Aközbeszerzési eljárás ajánlatébanmegnevezett azonrészek melyek teljesítésére Eladó
alvállalkozőt vesz igénybe: nem vesz igénybe
A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyef,</szervezetek az alábbiak: nem
vesz igényüe

Eladó az alváIlalkozők szeméIyét a Kbt-ben meg$atérozott módon és esetben módosíthatja.
Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján
jogosult ellátni. Eladó fudomásul veszi,hogy kizétróIag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt
módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkoző vagy szakember módosítása.

10.3. A KbL I25. § (4) bekezdése a) pontja alapját Eladó tudomásul veszi, hogy nem ftzethet,
illetve szátmolhat el jeletszerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, melyek a
Kbt. 56.§ (1) bekezdós k) pontja szeinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek azEladő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Eladó váIlalla, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
Vevő a I('}t. 125. § (a) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződóst
jogosult és egyten köteies is felmondani.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor anemzeti vagyonról szőlő 20Ii. évi CXCVI.
tv. szerinti átláthatő szervezetnek minősül. Jelen szerződést vevő kártalanítás nélktil és
azonnalihatállyal felmondhatja,ha Eladó már nem minősül átláthatő szervezetnek.

I0.4. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni
egyrnással; jelen szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul
tájékoztatni egymást.

10.5. Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy jelen szerződésbő| eredő esetleges
jogvitáikat elsősorban békés úton kísérelik megoldani. Errrrek érdekében az a|áhbi peren
kívüli e gy eztetési szab ály okat határ o zzik me g:



Amennyiben a fenti egyeztetési eljárás akezdeményezéstőI számított 30 napon belül nem jár
sikerrel, ebben az esetben akezdeményező félnek jogában á1l bírósághoz fordulni.
A peren kívül nem rendezhető ügyekre vonatkozőan Szerződő Felek kikötik - perértéktől
fiiggően - a Debreceni Jarásbíróság vagy a Debreceni Törvényszékkizarőlagos illetékességét.

10.6. Jelen szerződés módosításrára csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott
képviselők tltlán, írásban, Szerződő Felek egybehangző jognyllatkozatai alapján van
lehetőség, a Kbt. I32. §-ábanmegfiatározott esetben.

10,7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén Vevő ajánlattételí felhívása és ajánlatkérési dokumeriáciőja,
Eladó ajánlata, annak mellékletei, vonatkozó rendelkezéseí, továbbá a magyar Polgári
T örvénykönyv é s a Kő zb eszer zési T örvény sz ab ály ai az ir ány adők.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
egyezőtírjét< alá. _l

1. sz. melléklet: Termékspecifikáciőt artalmazó kereskedelmi alánlat l

i Egyetem
Dr. Bács Zoltán

kancelliár

M+W Dental Magyarors zág Kft .
Szabó János
ügyvezető

2015 szeptember 18.

Jogi ellenjegyző:
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