
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 

,5 t~. számú előterjesztés 

a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet 

elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A humán papilloma vírus (HPV) által okozott betegségek hosszú lefolyásúak, a rákmegelőző 
állapotokon keresztül fokozatosan alakulnak ki, ami azt jelenti, hogy a szövet hámrétege 
kórosan elfajult, és nagyobb valószínűséggel alakul ki ciszta vagy daganat ezeken a helyeken. 
A fertőzés a szexuális együttlétek alatt a bőrön vagy a nyálkahártyán keletkező 
mikrosérüléseken át jut a szervezetbe. A vírus lappangási ideje több évig is elnyúlhat, ugyanis 
nincsenek tünetei, amelyek alapján felfedezhetjük. 

A HPV-fertőzések alacsony és magas kockázatú kategóriákba sorolhatók: 

Alacsony rizikójú HPV-fertőzések: HPV 6, ll, 40, 42, 43, 44, 45, 54 

Ebbe a kategóriába az apróbb, de annál zavaró bb bőrelváltozásokat okozó HPV
megbetegedések tartoznak, mint például ·a nemi nyálkahártyákon szemölcsös elváltozást 
előidéző condyloma, amely kellemetlen kinövés lehet a külső nemi szerveken, a hüvelyen 
vagy a méhnyakon. 

A szemölcsök kialakulásának 90%-áért a HPV 6, valamint HPV ll-es típusok felelősek. 

Magas rizikójú HPV-fertőzések: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58 

A magas rizikójú fertőzések a hüvely, a végbélnyílás, illetve a szeméremtest nyálkahártyáját 
támadják meg, és megfelelő kezelés nélkül kóros sejtelváltozásokat okozhatnak. 
A HPV 16 és 18-as típusok okozzák a méhnyakrákos megbetegedések 60-70%-át. 

A HPV elleni oltóanyag három részből, három adagból áll, amelyből az első beadása után egy 
hónapnak kell eltelnie a második oltásig, majd ezt követően öt hónapot kell várni a harmadik 
injekcióra. Tehát a folyamat körülbelül hat hónapot ölel fel, ahol kritikus fontosságú a 
határidők betartása. A vakcinát gyártó gyógyszercégtől függően a védettség eléréséhez 
szükséges idő lerövidülhet négy hónapra. Azoknak a személyeknek, akik megkapják az első 
o ltóanyagot, javasolt a három részből álló teljes oltási sorozatot beadni. A három oltással akár 
15-20 évig is aktívan működik az oltóanyag a páciens testében, ezáltal véd a humán 
papillo ma vírus 6, ll, 16 és 18-as típusa elleni fertőzéstől. A HPV elleni védőoltás 

megkapásának legmegfelelőbb időpontja a tinédzserévek eleje, az aktív nemi élet megkezdése 
előtti időszak. 

A Humán Papilloma vakcina beszerzésére a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás 
szerződése 2013. november 22-én lejár, ezért a következő időszak HPV elleni védőoltóanyag 
beszerzésére a közbeszerzési eljárást el kell indítani. 



A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 150 sorozat ( 150 x 3 injekció), továbbá 

opcionálisan 400 sorozat. 

Oltóanyag megnevezése: Humán Papillama vakcina 6, 11, 16, 18 típus adszorbeált injekció 

előretöltött fecskendőben rekombináns. ATC kód: J07BM01 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elve alapján értékeli. 

II. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. - vezetői 
egyeztetést követően - a Jegyzői Iroda közreműködésével elkészítette a "HPV elleni 
védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013. ,. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az 
ajánlattételi felhívás és a szerződés tervezetét A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére az 

ajánlattételi felhívás szerint javasolunk szerződést kötni. 

A közbeszerzési eljárás becsült értékére és a Kbt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott 
egybeszámítási szabályokra figyelemmel a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Kbt. 
Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli eljárásra 

irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra. 

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

III. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. szeptember ll. ~ 7 
~~ándor 
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l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2013. ( ... ... )határozata 
a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet 
elfogadásáról 

l. A Gazdasági Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 
2013." tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerintjóváhagyja. 

2. A Gazdasági Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 
2013."tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéstervezetét a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 

3. A Bizottság a "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
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A "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013." 
tárgyú közbeszerzés eljárás 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Fax:06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

További információ a következő címen szerezhető be: 
Az 1. pontban említett kapcsolattartási pontokon. 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pont alapján, figyelemmel a 122/A. §-ban foglaltakra. 

3. Dokumentáció 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg 
megküldi Ajánlattevők részére. 

4. Közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Árubeszerzés: 

HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, az ajánlattételi dokumentációban 
részletcsen meghatározottak szerint. 

Oltóanyag megnevezése: Humán Papillama vakcina 6. ll, 16,18 típus adszorbeált injekció előretöltött 
fecskendőben rekombináns. 
ATC kód: J07BM01 
A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 150 sorozat, továbbá opcionálisan 400 sorozat. 

Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 33651600-4 
További tárgyak: 
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5. V é teli jog ra (opció ra) vonatkozó információ 
Vételi jog (opció): [x] igen []nem 

A vételi jog meghatározása: 

Ajánlattevő vételi jogát - a tényleges igények függvényében - az opcionálisan megjelölt 
mennyiség (400 sorozat) egészére vagy annak egy részére a szerződés hatálya alatt az nyertes 
ajánlattevőként szerződő félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal gyakorolhatja. A 
jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a mennyiséget, a teljesítési helyet és a szállítási határidőt 
A vételi jog alapján történő szállításokra egyebekben az alapmennyiség szállítására vonatkozó 
szerződéses feltételrendszer alkalmazandó. 

A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapban: 12 va,gy napban: (a szerz(idés megkötésétfil számítva) 

6. A szerződés meghatározása 

HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013. 

7. Résza.iánlat, többváltozatú (alternatív) a.iánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
beadására. 

8. A szerződés időtartama, a tel.iesítés határide.ie 
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés időtartama: 12 
hónap a szerződés megkötésétől számítva 

9. A tel.iesítés helye 
A teljesítés helye: Budapest X. kerület Kőbánya közigazgatási területe. 

NUTS-kód: HU 0101 

10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
A szerződés szerinti és igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott 

számla alapján, a Kbt. 130. §-ban meghatározottak értelmében a Polgári Törvénykönyvről 

sz ó ló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: P tk.) 292/B. § (l) - (2) bekezdése szerint 
kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a 

szerződés-tervezetben részletesen meghatározottak figyelembe vételéveL 

Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 

§-ban foglaltak. 

Részszámla kibocsátására a szerződés-tervezetben foglaltak szerint van lehetőség. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 
A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. 
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ll. Kizáró okok 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. ~ (l) bekezdés k) 
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő. akivel szemben a Kbt. 56. ~ (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 

Megkövetelt igazoJási mód: 
Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (Xll.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. §-a alapján nyilatkoznia kell, hogy nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pont ke) pontját a 
Korm. rendelet 2. § i) pont ih) atpontja és a 4. § f) pontj() alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról. hogy a 
szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alá. 

12.Alkalmassági követelmények 
12.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazoJási mód: 

Ajánlattevő köteles csatolni 

i) 
A Kbt. 55.§ (l) bekezdése valamint a 310/2011. (Xll.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b) 
pontja alapján saját vagy jogelődjének a hatályos számviteli jogszabályok szerinti -
mellékletek nélküli - mérlegbeszámolóját 2011. és 2012. évre vonatkozóan, egyszerű 

másolatban, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő jelen pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg müködését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevö pénzügyi és gazdasági alkalmasságát 
megállapítani, ha müködésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (HPV elleni védöoltás 
szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy 
meghaladja a 10 millió HUF-ot. 

12.2. Müszaki. illetve szakmai alkalmasság igazolása 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazoJási mód: 
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Ajánlattevő köteles csatolni 

i) 
A Kbt. 55.§ (l) bekezdés valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §(l) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 
három év legjelentősebb szállításainak ismertetését. 

Az ismertetésnek/referencia igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: 
a szerződést kötő másik fél neve: 
a szerződést teljesítő gazdasági szereplő neve: 
a teljesítés ideje; 
a teljesítés tárgya; 
az ellenszolgáltatás összege (nettó összegben); 
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

Az igazolás módja: 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében előírtak 
szerint. 

13. Alkalmassági minimumkövetelmények 
13.1.Gazdasági és pénzügyi minimumkövetelmények 

i) 
Alkalmatlan ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye a 20 ll. évben és 2012. évben negatív 
volt. 

13 .2.Müszaki, illetve szakmai minimumkövetelmények 

i) 
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben összesen legalább egy darab, 
minimum nettó l O millió HUF ellenszolgáltatást elérő értékű, HPV elleni védőoltás 
szállítására vonatkozó, szerződésszerüen teljesített referenciával. 

14. Szerződésben megkövetelt biztosítékok 
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződés-tervezetben 

részletesen meghatározottak szerint. 

Késedelmi kötbér: 
- a késedelem minden napja után a késedetemmel érintett termékek nettó szerződéses 
ellenértékére vetítve 0,5%, legfeljebb a késeddemmel érintett termékek teljes szerződéses 
ellenértékének 20%-a. 

Hibás teljesítési kötbér: 
- a hibás teljesítéssei érintett termékek kicserélésének időpontjáig a késedelmi kötbérrel 
azonos vetítési alapú és mértékü, legfeljebb a hibás teljesítéssei érintett termékek teljes nettó 
ellenértékének 20 %-a. 

Meghiúsulási kötbér: 
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- a szerzödés meghiúsulása esetére a teljes nettó szerzödéses értékre vetítve 15 %. 

15. Az a.iánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

16. Hiánypótlás: 
A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint van lehetöség hiánypótlásra. 

17. Az ajánlatok bírálati szempontja: 
A legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás. 

18. Az ajánlattételi határidő: 2013 ................. , ... óra 00 perc (CET). 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérö l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 
131. szobában munkanapokon 8-14.30 óráig; az ajánlattételi határidö utolsó napján 8- ... óráig 
az I. emelet 133. számú tárgyalóban. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő 1. pontban meghatározott postai címére kérjük az ajánlatok 
küldését. 

19. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: 2013 .................. , ... óra 00 perc (CET). 
Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az l. emelet 133. számú tárgyalóban 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

20. A szerződés a következő EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos 

Nem. 

21. Az eredményhirdetés tervezett időpont.ia 
Ajánlatkérö eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti ajánlattevöket 

22. A szerződéskötés tervezett időpont.ia 
Az írásbeli összegezés megküldése napját követő ll. napon, amennyiben ez a nap nem 
munkanap, úgy az ezt követö elsö munkanapon. 

23. Kiegészítő információk 

l) Ajánlatkérő a Kbt. 67. ~-aszerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást 
A hiánypótlásként benyújtandó iratokra az ajánlatra előírt formai követelményeket 
megfelelöen kell alkalmazni. 
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2) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények alapján kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

A Kb t. 61. § (l) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, egy papír alapú példányban, 
a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre (lásd 18. pont) kell benyújtani. 
Ajánlatkérő előüja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, egy elektronikus 
másolati példány benyújtását CD-n. Az elektronikus másolati példánynak jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható .pdf: vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file-nak kell lennie. 

3) A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
egyszerű másolatban is benyújthatók. 

4) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórraL lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni. a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni. úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 
lehet. A borítólapot és az esetleges hátlapot nem kell, de lehet számozni; 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A benyújtott ajánlat 
példányához borítólapot kell készíteni. A benyújtott ajánlat példányának borítólapján 
tüntessék fel a beszerzés tárgyát. az ,,ajánlat'" kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét. A papír 
alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma 
az irányadó. 

Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynel<. vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

Az ajánlattétel és az esetleges hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás teljes anyagát 
elektronikus adathordozón (CD) is be kell nyújtani, amit az ajánlat, illetve az esetleges 
hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás zárt csomagolásában kérünk elhelyezni. Az elektronikus 
adathordozón benyújtott dokumentumoknak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
.pdf, vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file-nak kell lenniük. 

5) Az ajánlattevönek az ajánlatához csatolni kell: 

a) a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti cégszerüen aláírt nyilatkozatot, 

b) a Kbt. 40. § (l) bekezdés a)-b) pont szerinti cégszerüen aláírt nyilatkozatot (nemleges 
tartalom ese té n is), 
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c) a Kbt. 60. ~ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattevőnek a - 2004. évi XXXIV. 
törvény 3. §-a szerinti - kis- és középvállalkozás szerinti minősítésére vonatkozóan. 

d) a Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szcrvezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek. a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétól függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. ~ (5) bekezdése alapján az elöírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) 
pontjai szerinti nyilatkozatokat. 

e) Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell az 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi 
iratai t: 

• amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

• a cégjegyzésre jogosult személy( ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerü másolatát. 

• egyéni vállalkozók egyéni vállalkozói igazolványának sorszámát, továbbá az egyéni 
vállalkozó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 

f) a képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerü meghatalmazást; 

g) a dokumentációban található Adatlapot az Ajánlattevőre/alvállalkozóra/az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozó általános információkról; 

h) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott Felolvasólapot kitöltve; 

6) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatok összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli. 

7) Tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő alkalmazza a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 26. § (6) bekezdését. 

8) Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék forgalomba hozatali engedélyének 
másolatát. 

9) Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék termékleírását 
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Hl) Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy leszállított termékek a 
leszállítástól számítva legalább 24 hónap felhasználhatósági idővel rendelkeznek. 

ll) Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattev öket. hogy az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezöbb ajánlattevőt is 
megjelöli az összegezésben ajánlatkérö - a következö legkedvezöbb ajánlatot tevönek 
minösített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevök részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a 
második legkedvezöbb ajánlatot tett ajánlattevö ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik. 

12) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
előírásai szerint kell eljárni. 

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013 ............. . 
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amely létrejött egyrészről: 

:L , rn._JJ)Jl~_} 

Szállítási szerződés 
fervezete 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29., PIR-szám: 735737, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-
00000000, Adószám: 15735739-2-42, képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából 
dr. Pap Sándor alpolgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
másrészről a 
...................................... 
(székhelye: ...................... . 

bankszámlaszáma: ............................. . 
adószáma: ...................... . 
cégjegyzék száma: ...................... . 
képviselője: ............................... . 
e-mail címe: ...................... . 
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) 

(a Megrendelő és a Szállító a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen 
és napon, az alább részletezett feltételek szerint: 

I. Szerződés előzményei 

A Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvény 
előírásaira figyelemmel közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek tárgya: "HPV elleni 
védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013.". Ezen közbeszerzési eljárás 
nyertes aj ánlattevőj e V állalkazó. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás 
dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az 
ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésire, valamint a nyertes 
ajánlat tartalmára. 

II. A szerződés tárgya, mennyisége, időtartama, szállítási határidő 

l. Jelen szerződés tárgya a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés l. mellékletében 
megnevezett, Humán papillama vakcina {(6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus); adszorbeált 
injekció előretöltött fecskendőben; rekombináns; ATC kód: J07BM01; farmakoterápiás 
csoportja: vírusvakcinák} leszállítás, átadása-átvétele, valamint ellenértékének megfizetése. 

Szállító által szállítandó áruknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak meg kell felelniük a 
Szállító által ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint azoknak a szakmai 
jellemzőknek, paramétereknek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárásban előírásra, illetve a Szállító által az ajánlatában feltüntetésre kerültek. 

2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az oltóanyagokat a vonatkozó törzskönyvi 
dokumentációban foglalt minőségben szállítja le a Megrendelő eseti megrendelései alapján, az 
eseti megrendelésekben meghatározott szállítási címekre (Budapest Főváros X. kerület 



Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén megjelölt szállítási címek) és szállítási 
határidőn belül a jelen szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon keresztül. 
A Szállító kifejezetten vállalja, hogy az oltóanyagokat az eseti megrendelésekben a 
Megrendelő által megjelölt bármely - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területén megjelölt - szállítási címre határidőben leszállítja. 

3. A Megrendelő vállalja, hogy az eseti megrendeléseket (lehívásokat) a szállítási határidő 
előtt legalább 3 munkanappal írásban (telefaxon vagy e-mailben) megküldi Szállító részére. 
Az eseti megrendelésekben lehívott mennyiség nün. 15 db. Megrendelö megrendeléseit a 
jelen szerződés IX. pontjában meghatározott kapcsolattartó részére küldi meg. 

4. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az áruk megfelelnek a Magyar Gyógyszerkönyv 
és az arra jogosult szakhatóságok által előírt követelményeknek - mely az árut kísérö 
minőségi bizanyJaton is szerepel - és a vonatkozó törzskönyvi dokumentációnak 
A Szállító kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy kizárólag olyan oltóanyagat szállít le, 
amely Magyarországon, vagy bármely Európai Uniós tagállamban törzskönyvezett, és amely 
a szállítás időpontjában felszabadított, szabadon felhasználható oltóanyagnak minősül. 

5. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a legfrissebb gyártási tételekből (sarzs) szállítja 
le az árukat, ennek megfelelően a leszállított áruk a szállítás napjától számítottan legalább 24 
hónap felhasználhatósági idővel rendelkeznek. 

6. A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége: 150 sorozat, továbbá opcionálisan 400 sorozat. 
A szerzödés alapmennyisége: 150 sorozat vakcina, azaz 150 x 3 db vakcina, l adagos 
kiszerelésben. 
Az alapmennyiség keretében Megrendelő 150 sorozat védőoltást kíván beszerezni, 150 fő 
teljeskörü vakcinációját kívánja biztosítani. Amennyiben a teljeskörü vakcináció 3 db oltással 
érhető el, akkor ez 150 x 3 =450 db vakcinát jelent, ha a teljeskörü vakcinációhoz ettől eltérő 
számú vakcina szükséges, akkor az alapmennyiség a teljeskörü vakcinációhoz szükséges 
oltások száma alapján számítandó ki. 

A Megrendelő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat illetékességi területén 
állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerüen is, a törvényes képviselővel együttesen a X. 
kerületben lakó, 2013. évben a 13. életévüket betöltő gyermekek (leány és fiú) részére kívánja 
a szerződéses alapmennyiséget beszerezni. Figyelemmel azonban arra, hogy nem kötelező 
jellegű oltásról van szó, így nem írható elö a célcsoportba tartozók részére az oltás kötelező 
jelleggel történő igénybevétele, ezért a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes 
alapmennyiség megrendelésére. A Szállító kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, erre 
figyelemmel tette meg ajánlatát, ezért nem jogosult kártérítési vagy egyéb más igény 
érvényesítésére abban az esetben, ha a szerződés hatálya alatt az alapmennyiség 
megrendelésére nem kerül sor. A szerzödés hatályának lejártakor a Megrendelő jogosult a le 
nem hívott mennyiség tekintetében a jelen szerződéstől elállni. 

7. Megrendelő a jelen Szerződés megkötését megelőzően lebonyolított közbeszerzési eljárásban 
opcionálisan megjelölt 400 sorozat vakcina, (azaz 400 x 3 db vakcina l adagos kiszerelésben) 
egészére vételi jogot alapít. Megrendelő a vételi jogát a Szállítóhoz intézett egyoldalú 
jognyilatkozattal gyakorolhatja a vételi jog egészére vagy annak egy részére. A jognyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a vételi joggal érintett mennyiséget, a teljesítési helyet és a szállítási határidőt A 
vételi jog alapján történő szállításokra egyebekben jelen szerződés rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

Megrendelő a vételi jogát a szerződés teljes időtartama alatt jogosult gyakorolni. 
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III. A teljesítés helye, az átadás-átvételi feltételek 

l. A teljesítés (szállítás) helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területe. 

2. A Szállító a megrendeléseket munkaidőben köteles az eseti megrendelésben meghatározott 
helyszínekre eljuttatni. A Szállítónak a szállítás napját előre kell jeleznie, melynek 
időpontjáról a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó személlyel kell egyeztetnie. 

3. A Megrendelő (vagy az általa megbízott személy) az átadás-átvétel időpontjában köteles 
ellenőrizni az oltóanyagok mennyiségi megfelelőségét Az ellenőrzés helye megegyezik a 
teljesítés helyével. 

IV. Vételár 

l. A Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén a jelen szerződéskötés alapjául szolgáló 
közbeszerzési eUárásban tett ajánlata alapján ......................... HUF + ÁFA vételár illeti 
meg, az ajánlat értelmében a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő vakcina egységára (l 
db vakcina ára): ................. HUF +ÁFA, azaz ...................... forint plusz az általános forgalmi 
adó. 
A fenti - szerződéses alapmennyiségre érvényes - egységár a szerződés hatálya alatt kötött és 
semmilyen körülmények között nem változtatható meg. 

Az árak a Megrendelő által megjelölt teljesítési helyekre (Budapest Főváros X. kerület 
Kőbánya közigazgatási területe) leszállítva. és fuvareszközről a Megrendelő által 
meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelően az árak a Szállító által jelen 
szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így azon 
túlmenően a Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelőtől további díj- vagy 
költségtérítést igényelni. 

2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 

V. Csomagolás 

1. A Szállító a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, 
illetve a törzskönyvi előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le. A 
csomagoláson a szavatassági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. A Szállító vállalja, hogy 
különleges kezelést igénylő árukat az előírásoknak megfelelő módon (pl.: hűtve) szállítja. 

2. A Szállító a termékek "Release Certificate'' bizonylatát az adott tételből történő első 
szállítást megelőző napon megküldeni köteles. A Release Certificate-nek az alábbiakat kell 
tartalmaz nia: 

• a beérkező áru nevét és azonosító (katalógus) kódját, 

• az áru gyártóját, 

• a gyártás helyszínét, 

• a gyártási számot(lot/sarzs ), 

• a gyártási tétel gyártásának és lejártának idejét, valamint 
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• az elvégzett gyártói müszaki biztonsági és szükség esetén kémiai ellenőrzésekkel 
alátámasztott, a termék megfelelőségére vonatkozó nyilatkozato(ka)t, dátummaL az 
arra feljogosított személy(ek) által érvénycsen aláírva. 

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

VI. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek 

l. A Szállító a számla kiállítására a ll. 3. pont alapján az eseti megrendelésben (az adott 
lehívásban) szereplő teljes mennyiség teljes körű és szerződésszerü leszállítását követően 
jogosult. A számla mellékletét képezi a leszállított termékekre vonatkozó, átvételi igazolással 
ellátott szállítólevéL 

2. A Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy teljesítésen a szerződéses kötelezettségek 
Szállító általi maradéktalan teljesítését és a számla Megrendelő általi átvételének megtörténtét 
is értik. 

3. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell 
benyújtani. 

4. A nem a fenti helyen benyújtott számla alapján kitizetés nem teljesíthető, ezekben az 
esetekben a Megrendelő tizetési késedelme kizárt. 

5. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát l O napon belül visszajuttatni a Szállító részére. 
Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétól 
kell számítani. Alakilag vagy/és tartalmilag nem megfelelő számla kiállítása esetén 
Vállalkozó köteles új számlát kiállítani. 

6. A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rcndjéröl szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36./ A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

A számlák kitizetésének feltétele, hogy Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a teljesítés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minösülő együttes adóigazolást A 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolásnak a számla kitizetésének időpontjában is 
érvényes kell lennie. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat az azt követő 
eljárásra az Art. 36/A.§ (6) bekezdésére tekintettel a 36/A.§ (3)-(4) bekezdése az irányadó. 

7. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a Ptk. 301/A § szerint késedelmi kamat 
felszámítására. 

8. A Szállítót megillető esedékes vételárat (vételárrészletet) a Megrendelő 30 napon belül 
egyenlíti ki Szállító ............ Banknál vezetett ........... szám ú bankszámlájára történö 
átutalással a Kbt. 130. §-ban meghatározottak értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 292/B.§ (l) bekezdése szerint. 

9. A Szállító kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el 
a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeke t, melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés 
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve a Szállító kijelenti, hogy a 
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szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetövé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

10. Megrendelő jogosult és köteles a szerzödést felmondani - ha szükséges olyan határidövet 
amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, 
illetve ha a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltétel eknek. 
Ezen esetekben Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

VII. Garancia, szerződésszegés, felelősség a teljesítésért 

l. A Szállító szavatol azért, hogy a legfrissebb gyártási tételekből (sarzs) szállítja le az árukat, 
ennek megfelelöen a leszállított áruk a szállítás napjától számítottan legalább 24 hónap 
felhasználhatósági idővel rendelkeznek. 

Amennyiben bármely termékkel szemben minőségi kifogás merülne fel, annak kicserélését a 
Szállító saját költségén a kifogás közlésétől számított 24 órán belül megkezdi és 3 
munkanapon belül leszállítja. Azon esetben amennyiben a Szállító a jelen pont szerinti 
kicserélési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a szerzödést 
azonnali hatállyal felmondani. Ezen esetben a Szállítót kártérítés nem illeti meg, azonban a 
Szállító köteles a Megrendelő valamennyi kárát megtéríteni, valamint a 3. pont szerinti 
kötbért köteles fizetni. 

2. A Szerződő Felek a Szállító késedelmes teljesítése, valamint hibás teljesítése, továbbá 
Megrendelői elállás esetére kötbért kötnek ki a Szállító terhére. 

2.1. Késedelmes teljesítés esetén a Szállító a késedelem minden napjára kötbért köteles fizetni 
a Megrendelönek. A kötbér alapja a késve, vagy le nem szállított áru nettó ellenértéke, 
mértéke pedig naptári naponként 0,5 %, de legfeljebb a késedetemmel érintett termékek teljes 
nettó szerzödéses ellenértékének 20 %-a. 
Ha a Szállító késedelme a II/3. pont szerinti határidő vonatkozásában a 30 napot meghaladja, 
úgy a Megrendelő súlyos szerzödésszegésre való hivatkozással jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal ±elmondani. A Megrendelö felmondása esetén a megállapított kötbéren felül kárát és 
költségeit is követelheti. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér 
megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az öt erre az esetre megillető jogok 
érvényesítéséről. így különösen a Szállító hibás teljesítéséböl eredő jótállási és szavatossági 
jogai érvényesítéséről sem. 

2.2. Hibás teljesítés esetén a Szállító az érintett oltóanyag értékének alapulvételével - a hibás 
oltóanyag (gyártási tétel) kicseréléséig. illetve az OEK által történö felszabadításig- napi 0,5 
% kötbér, de legfeljebb a hibás teljesítéssei érintett termékek teljes nettó ellenértékének 20 %
ának megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik, ha a megrendelö a 
hibás teljesítéssei kapcsolatos igényét a Szállítónak bejelentette. 
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2.3. A Szállítónak felróható lehetetlenülés, a Szállító által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és a Szállító felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Szállító kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 15 <Yo. alapja a teljes szerződéses alapmennyiségre 
számított nettó szerzödéses ellenérték, azaz .................. Ft. 

2.4. Megrendelő a felmerül ö kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt V állalkazó köteles 8 
(nyolc) napon belül Megrendelő részére egy összegben, teljes egészében megfizetni. 
Vállalkozó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott vételár kifizetésének feltétele a kötbér megfizetése. 

2.5. Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát Vállalkozóval szemben 
érvényesítse. 

3. Ha a Szállító tizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik 
be, amely a szerzödés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 
A Szerzödö Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik 
különösen, ha a Szállítóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre 
emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve a 
Szállító csöd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya 
alatt áll. Amennyiben a Szállító fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti 
lényeges változás következik be, köteles a MegrendeJöt a körülmény bekövetkezésétől 
számított 8 napon belül írásban értesíteni. 

4. A Szállító nem felel kötelezettségei esetleges elmulasztásáért ha annak oka előre nem 
látható, elháríthatatlan külső tényezőre (vis maior) vezethető vissza. A vis maiornak közvetlen 
összefüggésben kelllennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerzödésszegéssel. 

VIII. A Szerződő Felek együttműködése 

l. A Szerzödő Felek a szerzödés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a 
Szerzödö Felek minden olyan akadályról vagy körülményröl, amely a szerződés teljesítése 
szempontjából lényeges, kötelesek egymást írásban haladéktalanul értesíteni. Az írásbeli 
értesítés akkor tekintendő kézbesítettnek. ha azt postán ajánlott küldeményként küldték meg a 
címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon került elküldésre, az átvétel 
megtörténtének visszaigazolásávaL 

2. A Szerzödő Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég 
címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 
naptári napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, 
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

IX. Kapcsolattartás 

l. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek által 
felhatalmazott személyek 

Megrendelő részéről: 

Telefon: .................. , Fax: ................... E-mail: ................. . 
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A kapcsolattartásra felhatalmazott személy jogosult a Szállító szerződésszerű 
teljesítésének igazolására. 

Szállító részéről: 

Telefon: ................... Fax: ................... E-mail: ................. . 

Nevezett személyek a szerződés módosítására külön felhatalmazás hiányában nem jogosultak. 

2. A Szállító a szerzödés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani (biztosítani) a 
kapcsolattartás lehetöségét a szerzödés szerinti feladatai ellátásához szükséges módon és 
mértékben. 

X. Az áru átvétele, mennyiségi, minőségi kifogások 

1. Az áruk leszállításakor a Megrendelö képviselője az árut mennyiségileg átveszi. Az 
oltóanyagok mennyiségi vizsgálata és átvétele az oltóanyagoknak az Il.2. pontban 
meghatározott teljesítési helyre történö megérkezésekor történik. 
2. A mennyiségre vonatkozó okmányok a leszállított oltóanyagokkal együtt érkezö 
szállítólevél és fuvarlevél. 
3. A csomagegységek sértetlenségét, mennyiségét a hűtőlánc folyamatosságának biztosítását 
a Megrendelö ellenőrzi. A sértetlen és megfelelö mennyiségű csomagegységekkel szóló 
fuvarokmányok átvételével, a szállítólevél aláírásával mennyiségileg a szállítás befejezést 
nyer. 
4. A szállításkor, illetve a Szállító által végzett átadáskor esetlegesen sérült 
csomagegységekről a Szállító és a Megrendelö jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzítik a 
sérülés által érintett csomag azonosítására alkalmas adatokat, a sérülés mértékének leírását, az 
esetlegesen felhasználásra alkalmatlanná vált oltóanyagok mennyiségét, a sérülés feltételezett 
okának leírását, valamint az OEK sérült oltóanyagok további sorsára vonatkozó 
rendelkezését. 
A szállítás során bekövetkező sérülésnek minősül, ha megállapítható, hogy az oltóanyag 
hőmérséklete az előírt értéknek nem felel meg, illetve a szállítás során, a csatolt szállítólevél 
alapján megállapítható, hogy a hűtölánc folyamatossága nem volt biztosított. 
5. Megrendelö a X.3. és X.4. pont szerinti sérült oltóanyagok további sorsára nézve értesíti a 
Szállító t. 

XI. Minőségi ellenőrzés 

1. A leszállított oltóanyagok összetételére, minöségére, tárolására, kezelésére, használatának 
módjára vonatkozóan az oltóanyag elfogadott törzskönyvezési dokumentációja és az érvényes 
alkalmazási előírások rendelkeznek. Abban az esetben, ha az oltóanyag nem rendelkezik 
Magyarországon elfogadott alkalmazási elöírássaL akkor a Szállító az ajánlat részeként 
benyújtott hiteles fordítással ellátott idegen nyelvű elöírás Megrendelő által jóváhagyott 
magyarnyelvű szövegét köteles az oltóanyaghoz csatolni. 
2. Minöségi vita esetén az oltóanyag minőségének ellenőrzésére az Országos Epidemiológiai 
Központban (OEK) kerül sor. A Szállító köteles 48 órán belül az ellenőrzéshez szükséges EU
OCABR minöségi dokumentációt három eredeti csomagolású bemutató mintát. a hozzá 
tartozó minden dokumentációval ( Marketing Information Form, Certificate of Analysis, 
hiteles fordítás ú a Megrendelő által jóváhagyott alkalmazási elöírás) együtt az OEK l 097 
Budapest, Gyáli u. 2-7. szám alatti telephelyére eljuttatni. 
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3. Az oltóanyagok minőségi ellenőrzése az OEK által meghatározott követelmények szerint 
történik. A jogszabályi feltételek fennállása esetén az EU-OCABR minőségi dokumentum 
elfogadása alapján kiállított hatósági bizonyítványt az igazgatási szolgáltatási díj befizetése 
igazolásának kézhezvétele után az OEK kiadja a Szállítának. 
4. Kizárólag az OEK által megfelelőnek minősítetL a jogszabályi feltételek fennállása estén 
felszabadított. illetve az OEK által elfogadott dokumentációval rendelkező gyártási számú 
oltóanyag tekinthető a szerzödésben foglalt minöségi követelményeknek megfelelőnek. 
5. A nem megfelelőnek minősített gyártási tétel leszállítása hibás teljesítésnek tekintendő. 
melyröl az OEK haladéktalanul értesíti a Szállítót. 
6. Hibás teljesítésnek minösül. ha a leszállított oltóanyag OEK által történő felszabadítás, a 
Szállítónak felróható mulasztás miatt, késedelmet szenved. 
7. A Szállító- a nem megfelelőnek, illetve a X.3. és X.4. pont szerint sérültnek minősített 
oltóanyagok esetében- köteles saját költségén gondoskodni a hibásnak minősített 
oltóanyagoknak a vizsgálat és a betárotás helyéről történő visszaszállításáróL illetve azok 
szakszerű megsemmisítéséröl. 

XII. Engedélyek 

l. A Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak megfelelő, a 
magyarországi forgalomba hozataira vonatkozó engedélyekkel rendelkező. Magyarországon 
vagy az Európai Unió bármely tagállamában törzskönyvezett árut szállíthat le. 
2. Amennyiben bármely áru tekintetében az döírt engedélyeket visszavonják, az áru 
forgalmazásának lehetöségét felfüggesztik vagy megszűntetik, a Szállító köteles e 
körülményról MegrendeJöt haladéktalanul értesíteni. 
A Megrendelő vállalja, hogy egyes áruk forgalomból történő kivonása esetén- a kivonás 
elrendelésétől számított, az OGYI előírásban meghatározott idön belül- az árukat összegyűjti 
és a Szállító rendelkezésére bocsátja. A Szállító kötelezettsége az összegyűjtött áruk 
elszállítása. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik. 
A fenti esetben a Szerzödő Felek a kiesett árucikk mással történő pótlásáról, illetve azok 
ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg. 

XIII. Külön rendelkezések 

l. Az újonnan törzskönyvezett vagy más előírás szerinti úton engedélyezett és forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkezö áruk forgalomba hozataláról a Szállító tájékoztatást ad a 
Megrendelö részére. A tájékoztatás kitetjed a készítmény összetételére. hatástani ismertetésre, 
javallatokra, adagolásra, lejárati idejére. tárolási előírásra. rendelhetöségre és az A TC kód. 
vámtarifaszám. termelői ár. nagykereskedelmi ár. fogyasztói ár közlésére. 

XIV. Üzleti titok, közérdekű adatok 

l. A Szerzödö Felek megállapodnak abban. hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra. amelyek titokban tartását jogszabály 
nem teszi lehetövé. 

2. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenörzö szervezetek 
(Állami Számvevőszék, Európai Számvevöszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belsö 
ellenörzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelöen a közbeszerzési 
eljárásokat és az azok alapján megkötött szerzödések teljesítését rendszeresen ellenörizhetik, s 
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részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 
tagadható meg. 

3. Szállító jelen szerzödés aláírásával elfogadja az Állami Számvevőszék ellenőrzési 
jogosultságát, illetve - a közpénzek felhasználásúnak nyilvánosságúról szóló rendelkezések 
értelmében - a jelen szerzödés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra 
hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerzödés teljesítésébe bevonni kívánt 
valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti. Szállító jelen szerzödés aláírásával 
tudomásul veszi. hogy az Állami Számvevöszélo·öl szóló 20 ll. évi LXVI. törvény 5. ~-ának 
(5) bekezdésében foglaltak alapjún az ÁSZ vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerzödéseket a megbízónál, a megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes 
személynél és jogi személynéL valamint azoknál a szerzödö feleknél, akik, illetve amelyek a 
szerzödés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerzödés teljesítésében közreműködő valamennyi 
gazdálkodó szervezetnél. Szállító jelen szerzödés aláírásával tudomásul veszi. hogy a Ptk. 81. 
§-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az úllamhúztartás valamely alrendszerével pénzügyi, 
illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggö és a közérdekből 
nyilvános adatokra vonatkozóan tújékoztatúst adni, valamint azt, hogy a költségvetési 
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerzödés lényeges tartalmáról a 
tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. 

XV. Záró rendelkezések 

l. Jelen szerzödés az aláírás napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva 
kötelezöen alkalmazandók. 

2. A Szerzödö Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerzödés csak írásban módosítható a Kbt. 
rendelkezéseivel összhangban. 

3. Jelen szerzödés a Megrendelö Ajánlatkérési DokumentációjávaL a Szállító AjánlatávaL 
valamint a közbeszerzési eljárás sorún keletkezett tovúbbi dokumentumokkal illetve az l. 
melléklettel együtt érvényes, és ezen dokumentumok a jelen szerzödés részét képezile 
Mellékletek: l. melléklet: Termékleírás 

4. E szerzödésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt.. továbbá a vonatkozó 
egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen Szerzödés ... számazzott oldalból áll, és azt a Szerzödö Felek elolvasás és értelmezés 
után. mint akaratukkal mindenben megegyezöt cégszerüen, alulírott helyen és napon 6 
példányban - melyböl 5 példány a MegrendeJöt l példány a Szállítót illet meg -
jóvúhagyólag írtúk alá. 
Budapest. ............................. . 

Megrendelő Szállító 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Szakmai és jogi szignáló: 

Műszaki leírás 
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