
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

j .~ ;L. szamu eloterjesztes 

Bizalmas: a Magyarorszag helyi 
6nkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. 
torveny 46. § (2) bekezdes c) pontja alapjan 

Eloterjesztes 
a Gazdasagi Bizottsag reszere 

a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 
kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli felhivas es a szerzodestervezet 

elfogadasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A human papilloma virus (HPV) altal okozott betegsegek hosszu lefolyasuak, a rakmegel6z6 
allapotokon keresztiil fokozatosan alakulnak ki, ami azt jelenti, hogy a szovet hamretege 
k6rosan elfajult, es nagyobb val6sziniiseggel alakul ki ciszta vagy daganat ezeken a helyeken. 
A fertozes a szexualis egyiittletek alatt a boron vagy a nyalkahartyan keletkez6 
mikroseriileseken at jut a szervezetbe. A virus lappangasi ideje tobb evig is elnyulhat, ugyanis 
nincsenek tiinetei, amelyek alapjan felfedezhetjiik. 

A HPV-fertozesek alacsony es magas kockazatu kateg6riakba sorolhat6k: 

Alacsony rizik6ju HPV-fertozesek: HPV 6, 11. 40, 42, 43. 44. 45,54 

Ebbe a kateg6riaba az apr6bb, de annal zavar6bb borelvaltozasokat okoz6 HPV
megbetegedesek tartoznak, mint peldaul a nemi nyalkahartyakon szemolcsos elvaltozast 
el6idez6 condyloma, amely kellemetlen kinoves lehet a kiils6 nemi szerveken, a hiivelyen 
vagy a mehnyakon. 

A szemolcsok kialakulasanak 90%-aert a HPV 6, valamint HPV 11-es tipusok felelosek. 

Magas rizik6ju HPV-fertozesek: HPV 16, 18, 31. 33, 35, 45, 52. 58 

A magas rizik6ju fertozesek a hiively, a vegbelnyilas, illetve a szemeremtest nyalkahartyajat 
tamadjak meg, es megfelel6 kezeles nelkiil k6ros sejtelvaltozasokat okozhatnak. 
A HPV 16 es 18-as tipusok okozzak a mehnyakrakos megbetegedesek 60-70%-at. 

A HPV elleni olt6anyag harom reszb61, harom adagb61 all, amelyb61 az els6 beadasa utan egy 
h6napnak kell eltelnie a masodik oltasig, majd ezt kovetoen ot h6napot kell vami a harmadik 
injekci6ra. Tehat a folyamat koriilbeliil hat h6napot olel fel, ahol kritikus fontossagti a 
hataridok betartasa. A vakcinat gyart6 gy6gyszercegt61 fiiggoen a vedettseg eleresehez 
sziikseges ido lerovidiilhet negy h6napra. Azoknak a szemelyeknek, akik megkapjak az els6 
olt6anyagot, javasolt a harom reszbol al16 teljes oltasi sorozatot beadni. A harom oltassal akar 
15-20 evig is aktivan miikodik az olt6anyag a paciens testeben, ezaltal ved a human 
papilloma virus 6, 11, 16 es 18-as tipusa elleni fert6zest61. A HPV elleni vedooltas 
megkapasanak legmegfelelobb idopontja a tinedzserevek eleje, az aktiv nemi elet megkezdese 
elotti idoszak. 



A Human Papilloma vakcina beszerzesere a 2013. evben lefolytatott kozbeszerzesi eljaras 
szerz6dese 2014. november 19-en lejar, ezert a kovetkez6 id6szak HPV elleni ved6olt6anyag 
beszerzesere a kozbeszerzesi eljanist el kell inditani. Az inditand6 eljaras a Kbt. 121. § (1) 
bekezdes b) pontja szerinti nemzeti, nyflt eljaras. 

A beszerzesre keriil6 ved6oltas mennyisege: 150 sorozat, tovabba opcionalisan 350 sorozat. 

Olt6anyag megnevezese: Human Papilloma vakcina 6, 11, 16,18 tipus adszorbealt injekci6 
el6ret6lt6tt fecskend6ben rekombinans., ATC k6d: J07BM01 

A ved6oltas fiuk es lanyok reszere egyarant beadhat6 kell hogy legyen. 

Ajanlatker6 az ajanlatokat a legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatast tartalmaz6 ajanlat elve 
alapjan ertekeli. 

II. A vegrehajtas feltetelei 

A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat altai az altalanos kozbeszerzesi 
tanacsadassal megbizott Dr. Magyar Adrienn hivatalos kozbeszerzesi tanacsad6 - vezet6i 
egyeztetest kovet6en - a Jegyz6i Iroda kozremiikodesevel elkeszitette a ,HPV elleni 
ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 2014." targyu kozbeszerzesi eljarashoz 
az ajanlatteteli felhivas es a szerz6des tervezetet. A fentiekben megjelolt feladat elvegzesere 
az ajanlatteteli felhivas szerintjavasolunk szerz6dest kotni. 

Az el6zetesen becsiilt nett6 ertek 28 300 000 Ft. A kozbeszerzesi eljaras becsiilt ertekere es a 
Kbt.-ben meghatarozott szamitasi szabalyokra figyelemmel a kozbeszerzesi eljaras 
ajanlatteteli felhivasa a Kbt. Masodik Resz szerinti nemzeti eljarasrendben lefolytatott nyilt 
eljarasra iranyad6 eljarasi szabalyok szerint keriilt osszeallitasra. 

III. Dontesi javaslat: 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Gazdasagi 
Bizottsaga meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. junius ,1; :' 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 

jegyz6 
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I. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Gazdasagi Bizottsaga 

... /2014. ( ...... ) hatarozata 
a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 

kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli felhivas es a szerzodestervezet 
elfogadasarol 

1. A Gazdasagi Bizottsag a ,HPV elleni ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 
2014." targyu kozbeszerzesi eljanis ajanlatteteli felhivasat az 1. rnelleklet szerinti tartalornrnal 
j6vahagyja. 

2. A Gazdasagi Bizottsag a ,HPV elleni ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 
2014." targyu kozbeszerzesi eljaras dokurnentaci6jat es szerz6destervezetet a 2. rnelleklet 
szerinti tartalornrnal j6vahagyja. 

3. A Bizottsag a ,HPV elleni ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 2014." 
targyu kozbeszerzesi eljaras rneginditasat j6vahagyja. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 
alpolgarrnester 
az aljegyz6 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 
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KOZBESZERZESI ERTESITO 
A Kozbeszerzesi Hatosag Hivatalos Lapja 

Epitesi beruhazas 
X Arubeszerzes 

Szolgaltatas megrendeles 
Epitesi koncesszio 
Szolgaltatasi koncesszio 

I. SZAKASZ: AJANLA TKERO 

1 

3. melleklet a 92/2011. (X//. 30.) NFM rendelethez 

ELJARAST MEGINDiT<) FELHiV As 

A Kbt. 121. § (1) bekezdes b) pontja szerinti eljanis 

1.1) NEV, CiM ES KAPCSOLATTARTASI PONT( OK) 

Hivatalos nev: Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 

Postai cim: Szent Laszlo ter 29. 

Varos/Kozseg: Budapest Postai \ Orszag:HU 
iranyitoszam: 1102 

Kapcsolattartasi pont(ok): Telefon: +361 4338250 

Cfmzett: dr. Aziz-Malak Nora 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu Fax: +361 4338230 

Internetcim(ek) (adott esetben) 
Az ajanlatker6 altalanos cime (URL): 

A felhasznaloi oldal cfme (URL): 

Tovabbi informaci6 a kovetkez6 cimen szerezhet6 be 
1:8] A fent emlftett kapcsolattartasi pont( ok) 
0 Egy_eb J!oltse ki az A.! mellekletet) 

A dokumentaci6 es a kiegeszit6 iratok (a versenyparbeszedre es a dinamikus beszerzesi rendszerre 
vonatkoz6k is) a kovetkez6 cimen szerezhet6k be: 

1:8] A fent emlftett kapcsolattartasi pont( ok) 
0 Egyeb (taltse ki az A./1 mellekletet) 

Az ajanlatokat vagy reszveteli jelentkezeseket a kovetkez6 cimre kell benylijtani 
1:8] A fent emlftett kapcsolattartasi pont( ok) 
0 Egyeb (taltse ki az A. III mellekletet) 

1.2.) Az AJANLATKERO TiPllSA 



Kozponti szintii D 

Regionalis/helyi szintii ~ 

Ki:izjogi szervezet D 

1.3.) Fo TEVEKENYSEG 

1.3.1) KLASSZIKliS AJANLA TKEROK 

~ Altalanos ki:izszolgaltatasok 

0 Honvedelem 

D Ki:izrend es biztonsag 

0 Ki:irnyezetvectelem 

D Gazdasagi es penziigyek 

D Egeszsegiigy 

1.3.2) KOZSZOLGAL T A TO AJANLATKEROK 

D Gaz- es h6energia termelese, szallitasa es 
elosztasa 

0 Villamos energia 

D Foldgaz es koolaj feltarasa es kitermelese 

D Szen es mas szilard tiizel6anyag feltarasa es 
kitermelese 

Oviz 

0 Postai szolgaltatasok 

I. 4.) Beszerzes mas ajanlatkerok neveben 
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Ki:izszolgaltat6 D 
Tamogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdes g) pont] 

D 
Egyeb D 

D Lakasszolgaltatas es ki:izi:issegi rekreaci6 

D Szocialis vedelem 

D Szabadid6, kultura es vallas 

D Oktatas 

0 Egyeb (nevezze meg): _______ _ 

D Vasuti szolgaltatasok 

D Varosi vasuti, villamos-, trolibusz- es aut6busz 
szolgaltatasok 

D Kikot6i tevekenysegek 

D Repiil6teri tevekenysegek 

0 Egyeb (nevezze meg): _______ _ 

Az ajanlatkero mas ajanlatkerok neveben vegzi a beszerzest: 0 igen ~ nem 

(!gen wilasz eseten, ezekre az aj(mlatkerokre vonatkoz6an towibbi informaci6kat az A. mellekletben adhat 
meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZODES T ARGY A 

11.1) MEGHATAROZAS 

11.1.1) A szerzodeshez rendelt elnevezes: 

HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014 

11.1.2) A szerzodes tipusa es a teljesites helye 

[Csak azt a kateg6riat valassza- epitesi beruhazas, arubeszerzes vagy szolgaltatas megrendeles -, amelyik 
leginkabb megfelel a szerzodes vagy a kozbeszerzes(ek) targyanak} 

0Epitesi beruhazas ~Arubeszerzes D Szolgaltatas megrendeles 

Kivitelezes D Adasvetel ~ 
Szolgaltatasi kateg6ria szama: 

Tervezes es kivitelezes D Lizing D (az 1-27. szolgaltatasi 

Kivitelezes, barmilyen D Berlet D kateg6riakat tasd a Kbt. 3. es 
4. mellekleteben) eszkozzel, m6don, az ajanlatkero 

Reszletvetel D altai meghatarozott 
kovetelmenyeknek megfeleloen Ezek kombinaci6ja D 

D Epitesi koncesszi6 
0 Szolgaltatasi koncesszi6 

A teljesftes helye: 
Budapest X. keriilet Kobanya kozigazgatasi teriilete 

NUTS-k6d HU-101 NUTS-k6d 

NUTS-k6d NUTS-k6d 
---r-

11.1.3) Kozbeszerzesre, keretmegallapodasra es dinamikus beszerzesi rendszerre (DBR) vonatkoz6 
informaci6k 

~A hirdetmeny kozbeszerzes megval6sftasara iranyul 

D A hirdetmeny keretmegallapodas megkotesere iranyul 

0 A hirdetmeny dinamikus beszerzesi rendszer (DBR) letrehozasara iranyul 

11.1.4) Keretmegallapodasra vonatkoz6 informaci6k (adott esetben) 

D Keretmegallapodas tobb ajanlattevovel 0 Keretmegallapodas egy ajanlattevovel 

A tervezett keretmegallapodas resztvevoinek szama VAGY 
( adott esetben) maximalis letszama _, 

A keretmegallapodas idotartama: 

Idotartam ev( ek)ben: vagy h6nap(ok)ban: 

Indokolas arra az esetre vonatkoz6an, ha a keretmegallapodas idotartama meghaladja a negy evet: 
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A kozbeszerzeseknek a keretmegallapodas teljes idotartamara vonatkoz6 becsiilt osszerteke (csak 
suimokkal) 

Becsiilt ertek ata nelkiil: _______ Penznem: ____ _ 

VAGY: 

es _______ kozott Penznem: ____ _ 

A keretmegallapodas alapjan megkotendo szerzodesek erteke es gyakorisaga (ha ismert): 

11.1.5) A szerzOdes meghatarozasa/targya: 

HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014 

11.1.6) Kozos kozbeszerzesi sz6jegyzek (CPV) 

Fo sz6jegyzek Kiegeszito sz6jegyzek (adott esetben) 

Fo targy 

Tovabbi 
targy(ak) 

33651600-4 

; 

-, -

.. - _, 

,_ -

- --

_, -

11.1.7) Reszekre torteno ajanlattetel (a n!szekre vonatkoz6 reszletes infornuici6k megadasahoz a B. melleklet 
sziikseg szerint tabb peldanyban is hasznalhat6) 
0 igen ~nem 

(Igen valasz eseten) Az ajanlatok benyujthat6k (csak egyetjeloljon be): 

Oegy reszre I Oegy vagy tobb reszre 

11.1.8.) Valtozatokra (alternativ ajanlatok) vonatkoz6 informaci6k 

Elfogadhat6k valtozatok ( alternatfv ajanlatok): 

II. 2) SZERZODES SZERINTI MENNYISEG 

I Ovalamennyi reszre 

0 igen ~ nem 

11.2.1) Teljes mennyiseg vagy ertek: (valamennyi reszt, meghosszabbitast es opci6t beleertve) 

HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, az ajanlatteteli dokumentaci6ban reszletesen 
meghatarozottak szerint. 

Olt6anyag megnevezese: Human Papilloma vakcina 6, 11, 16, 18 tip us adszorbealt injekci6 e16ret6lt6tt 
fecskendoben rekombinans. 
ATC k6d: J07BM01 
A beszerzesre kerUI6 vedooltas mennyisege: 150 sorozat, tovabba opcionalisan 350 sorozat. 
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(adott esetben, csak suimokkal) Becsiilt ertek afa nelkiil: _________ Penznem: ____ _ 

VAGY: es kozott 

11.2.2) Veteli jogra (opciora) vonatkozo informacio (adott esetben) 

Vetelijog (opci6): [8J igen 0 nem 

(!gen wilasz eseten) A veteli jog meghatarozasa: 

Penznem: ____ _ 

Ajanlatker6 veteli jogat - a tenyleges igenyek fiiggvenyeben - az opcionalisan megjelolt mennyiseg (350 
sorozat) egeszere vagy annak egy reszere a szerz6des hatalya alatt az nyertes ajanlattevokent szerz6d6 felhez 
intezett egyoldalu jognyilatkozattal gyakorolhatja. A jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a mennyiseget, a 
teljesitesi helyet es a szallftasi hatarid6t. A veteli jog alapjan t6rten6 teljesitesekre egyebekben az 
alapmennyiseg szallitasara vonatkoz6 szerz6deses feltetelrendszer alkalmazand6. 

(ha ismert) A vetelijog (opci6) gyakorlasanak tervezett ideje: 

h6napban: 12 vagy napban: (a szerzodes megkotesetol szitmitva) 
11.2.3) Meghosszabbitasra vonatkozo informaciok (adott esetben) 

A szerz6des meghosszabbfthat6: 0 igen [gl nem 

A lehetseges meghosszabbitasok szama: (ha ismert): vagy: es ... ~· k6z6tt 

(ha ismert) Az arubeszerzesre vagy a szolgaltatas megrendelesre iranyul6 meghosszabbithat6 szerz6desek 
eseteben a tovabbi szerz6desek tervezett litemezese: 

h6napban: vagy napban: (a szerzodes megkatesetol szitmit\la) 

11.3) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY A BEFEJEZES HATARIDEJE 

A (tervezett) id6tartam h6napban: 12 vagy napban: 
VAGY: 
Kezdes 
Befejezes 

I I 
I I 

(ev/h6/nap) 
(ev/h6/nap) 

(a szerzodes megkatesetol szitmitva) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASAGI, PENZUGYI ES MUSZAKI INFORMACIOK 

111.1) A SZERZODESSEL KAPCSOLA TOS FEL TETELEK 

III.l.l) A szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek: (ad ott esetben) 

111.1.2) Fo finanszirozasi es fizetesi feltetelek es/vagy hivatkozas a vonatkozo jogszabalyi rendelkezesekre: 
(adott esetben) 

Ajanlatker6 el6leget nem biztosit. 

A teteles elszamolas alapjan igazolt teljesites ellenertekenek kifizetesere szabalyszeriien kibocsatott szamla 
alapjan, a Kbt. 130.§ (1), (5), (6) bekezdese es a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdese szerint keriil sor a szamla 
Ajanlatker6 altali kezhezvetelet61 szamitott 30 napon beliil atutalassal, a szerz6destervezetben reszletesen 
meghatarozottak szerint. 

A kifizetesre megfelel6en iranyad6ak az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tOrveny 36/A. §-ban foglaltak. 

Reszszamla kibocsatasara a szerz6destervezetben foglaltak szerint van lehet6seg. 
Az ajanlattetel, a szerzodes es a kifizetesek penzneme: HUF. 
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A teljesitest igazol6 okiratok a szamla kotelezo mellekletet kepezik. 
Kesedelmes fizetes eseten Ajanlatkero a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mertekii, es a kesedelem 
idotartamahoz igazod6 kesedelmi kamatot fizet. 

III.l.3) A kozos ajanlatot tevo nyertesek altalletrehozand6 gazdasagi tarsasag, illetve jogi szemely: (adott 
esetben) 

Ajanlatkero kizarja a gazdasagi tarsasag, illetve jogi szemely letrehozasanak lehetoseget. 

111.1.4) Egyeb kiilonleges feltetelek (adott esetben) D igen [gl nem 
(igen valasz eseten) A kiili:inleges feltetelek meghatarozasa: 

111.2) RESZVETELI FELTETELEK 

II1.2. I) Az ajanlattevo/reszvetelre jelentkezo szemelyes helyzetere vonatkoz6 adatok (kizar6 okok), 
ideertve a szakmai es cegnyilvantartasokba torteno bejegyzesre vonatkoz6 eloirasokat is (adott esetben) 

Az ajanlatkero altai eloirt kizar6 okok es a megkovetelt igazolasi mod: 

Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az alkalmassag igazolasaban olyan 
gazdasagi szereplo, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott kizar6 okok 
valamelyike fennall. 

Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdeseben meghatarozott kizar6 ok 
fennall. 

Az ajanlatban ajanlattevonek a Kbt. 122. § (1) bekezdese es a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a 
tovabbiakban: Korm. rendelet) 12. §-a a1apjan nyi1atkoznia kell, hogy nem tartozik a kizar6 okok hata1ya ala, 
va1amint a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja es a 4. §f) pont 
fc) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia. 

Ajanlattevonek a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben eloirtak szerint kell nyilatkoznia arr61, hogy a szerzodes 
teljesftese soran nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala tartoz6 
alvallalkoz6t, valamint az altala alkalmassaganak igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 
56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala. 

111.2.2) Gazdasagi es penziigyi alkalmassag (adott esetben) 

Az alkalmassag megftelesehez szi.ikseges adatok es a 
megki:ivetelt igazolasi m6d: 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b) 
pontja alapjan ajanlattevo csatolja a sajat vagy jogelOdje 
a hatalyos szamviteli jogszabalyok szerinti - mellekletek 
nelki.ili - merlegbeszamol6jat az utols6 ket lezart i.izleti 
evre vonatkoz6an egyszeru masolatban, ha az ajanlattevo 
letelepedese szerinti orszagjoga eloirja kozzetetelet. 
Amennyiben az ajanlatkero altai kert beszamol6 a 
ceginformaci6s szolgalat honlapjan megismerheto, a 
beszamol6 adatait az ajanlatkero ellenorzi, a 
ceginformaci6s szolgalat honlapj an megtalalhat6 

Az alkalmassag minimumki:ivetelmenye(i): 

Alkalmatlan ajanlattevo, ha merleg szerinti 
eredmenye az utols6 ket lezart i.izleti evben egynel 
ti:ibbszi:ir negatfv volt. 



beszamol6 csatolasa az ajanlatban nem sziikseges. 

Ha az ajanlattevo jelen pontban meghatarozott iratta\ 
azert nem rendelkezik az ajanlatkero altai eloirt teljes 
idoszakban, mert az idoszak kezdete utan kezdte meg 
miikodeset, az alkalmassagat a kozbeszerzes targyab61 
szarmaz6 arbevetelrol sz616 nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Az ajanlatkero kOteles az ajanlattevo penziigyi 
es gazdasagi alkalmassagat megallapftani, ha 
miiki:idesenek ideje a\att a kozbeszerzes targyab61 (HPV 
elleni vedooltas szallftasa) szarmaz6 - altalanos forgalmi 
ad6 nelkiil szamftott - arbevetele eleri vagy meghaladja a 
10 milli6 HUF-ot. 

Ha az ajanlattevo a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdes b) pontja szerinti irattal azert nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formaban miikOdik, amely 
tekinteteben a beszamol6 benyujtasa nem lehetseges, az e 
pontokkal kapcsolatban eloirt alkalmassagi kovetelmeny 
es igazolasi mod helyett barmely, az ajanlatkero altai 
megfelelonek tekintett egyeb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja penziigyi es gazdasagi 
alkalmassagat. Az erintett ajanlattevo kiegeszito 
tajekoztatas kerese saran koteles alatamasztani, hogy 
o\yan jogi formaban miikodik, amely tekinteteben a 
beszamol6 benyujtasa nem lehetseges es tajekoztatast 
kerni az e pontokkal kapcso\atban e\oirt alkalmassagi 
kovetelmeny es igazolasi m6d helyett az alkalmassag 
igazolasanak ajanlatkero alta\ e\fogadott m6djar61. 
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdes). 

Ajanlattevo (kozi:is ajanlattevok) az eloirt alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy 
szemely) kapacitasara tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 
55.§ (4)-(6) bekezdeseben foglaltaknak megfele\6en. 
Amennyiben ajanlattevo az alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy 
szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan megfelelni, 
ugy ajanlattevo alkalmassagat a Kbt. 55. § (5)-(6) 
bekezdesei szerint koteles igazolni. 

A kapacitasait rende\kezesre bocsat6 szervezet az e\oirt 
igazolasi m6dokkal azonos m6don koteles igazolni az 
adott alkalmassagi feltete\nek tOrteno megfelelest, 
tovabba koteles nyilatkozni, hogy a szerzOdes 
teljesitesehez sziikseges erOforrasok rendelkezesre allnak 
majd a szerzOdes teljesitesenek idotartama alatt. 

Amennyiben ajanlattevo a penzligyi es gazdasagi 
alkalmassagi feltetelek szerinti alkalmassagat mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva 
igazolta, akkor a kapacitast rendelkezesre bocsat6 
szervezet koteles kezeskent fe\e\osseget vallalni a Kbt. 
55. § (6) bekezdes c) pontja szerint. Az errol sz616 
nyilatkozatot eredeti vagy hiteles masolati peldanyban 
kerj iik csatolni. 

7 
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111.2.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassag (adott esetben) 

Az alkalmassag megftelesehez sziikseges adatok es a 
megkovetelt igazolasi m6d: 

Ajanlattev6 koteles csatolni a 310/2011. (XII.23.) 
Korm.rendelet 15. § (1) bekezdes a) pontja alapjan az 
elj arast megindft6 felhfvas fe1adasat6l visszafele 
szamitott harom ev legjelentosebb szallitasainak 
ismerteteset. 

Az ismertetesnek/referencia igazolasnak legalabb a 
kovetkez6 adatokat kell tartalmaznia: 

- a szerz6dest koto masik fel neve; 
- a teljesftes ideje; 
- a telj esftes targya; 
- az ellenszolgaltatas osszege (nett6 osszegben); 
- sajat teljesftes merteke szazalekban 
- nyilatkozat arr61, hogy a teljesftes az elofrasoknak 
es a szerz6desnek megfeleloen tOrtent. 

Az igazolas m6dja: 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
16. § (5) bekezdeseben eloirtak szerint. 

Ajanlatkero rogziti, hogy amennyiben egy gazdasagi 
szerepl6 referenciakent olyan korabbi szallitast kivan 
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projektt<irsasag 
tagjakent teljesftett, abban az esetben az Ajanlatker6 csak 
azt fogadja el az alkalmassag igazolasakent, amely 
konzorciumi tagkent vagy projekttarsasag tagjakent sajat 
Mnyadban kielegiti az eloirt alkalmassagi felteteleket, 
figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdeseben 
meghatarozottakra is. (kerjiik emiatt a teljesftes 
bemutatasar6l sz616 nyilatkozatban adjak meg a sajat 
teljesftes merteket szazalekban vagy forintban). 

Ajanlattevo (kozos ajanlattevok) az eloirt alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy 
szemely) kapacitasara tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 
55.§ (4)-(6) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen. 
Amennyiben ajanlattev6 az alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy 
szemely) kapacitasara tamaszkodva kfvan megfelelni, 
ugy ajanlattevo alkalmassagat a Kbt. 55. § (5)-(6) 
bekezdesei szerint koteles igazolni. 

A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet az eloirt 
igazolasi m6dokkal azonos m6don koteles igazolni az 
adott alkalmassagi feltetelnek t0rten6 megfelelest, 
tovabba koteles nyilatkozni, hogy a szerzodes 
teljesitesehez sziikseges er6forrasok rendelkezesre allnak 
majd a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt. 

Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i): 

Alkalmatlan Ajanlattev6, amennyiben nem 
rendelkezik az eljarast megindft6 felhfvas 
feladasat6l visszafele szamftott harom evben 
osszesen legalabb egy darab, minimum nett6 10 
milli6 HUF ellenszolgaltatast elero ertekii, HPV 
elleni vedooltas szallitasara vonatkoz6, 
szerz6desszeriien teljesitett referenciaval. 

111.2.4) Fenntartott szerzodesekre vonatkoz6 informaci6k (adott esetben) 
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A szerz6des vedett foglalkoztat6k szamara fenntartott D igen ~nem 

A szerz6des a Kbt. 122. § (9) bekezdese szerint fenntartott D igen ~ nem 

Ill. 3) SZOLGAL TAT As MEGRENDELESRE IRANYlJLO SZERZODESEKRE VONA TKOZO KtrLONLEGES FEL TETELEK 

III.3.1) Ad ott foglalkozasra (kepzettsegre) vonatkozo in formaciok 

A szolgaltatas teljesitese egy adott foglalkozashoz (kepzettseghez) van kotve D igen Dnem 

(igen wilasz eseten) A vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezesre Wrten6 hivatkozas: 

III.3.2) A szolgaltatas teljesiteseben szemelyesen kozremfikodo szemelyek 

A szervezeteknek kozolniiik keJJ a szolgaltatas teljesiteseben szemelyesen kozremi.ikod6 szemelyek nevet es 
kepzettseget D igen D nem 

IV. SZAKASZ: ELJARAS 

IV.t) Az ELJARAS FAJTAJA 

IV.t.t) Az eljaras fajtaja 

Klasszikus ajanlatker6k Kozszolgaltat6 ajanlatkerok 

A Kbt. Masodik Reszeben meghatarozott A Kbt. Masodik Reszeben meghatarozott szabalyok 
szabalyok szerinti eljaras az alabbiak szerinti eljaras az alabbiak szerint: 
szerint: 

D Nyflt 
~ Nyilt 

D Meghfvasos 
D Meghfvasos 

D Hirdetmeny kozzetetelevel indul6 targyalasos 
D Gyorsftott meghfvasos , alkalmazasanak 

D Keretmegallapodasos, az eljaras els6 reszeben nyilt indokolasa: 

D Versenyparbeszed D KeretmegaJJapodasos, az eljaras els6 reszeben 
meghfvasos 

D Hirdetmeny kozzetetelevel indul6 
D KeretmegaJJapodasos, az eljaras els6 reszeben 

targyalasos, alkalmazasanak indokolasa: 
hirdetmennyel indul6 targyalasos 

D Gyorsftott targyalasos, alkalmazasanak 
D Keretmegallapodasos, az eljaras els6 reszeben 

indokolasa: hirdetmeny nelkiili targyalasos 

D Keretmegallapodasos, az eljaras els6 
reszeben nyflt 

D KeretmegaJJapodasos, az eljaras els6 
reszeben meghfvasos 

D Keretmegallapodasos, az eljaras els6 
reszeben hirdetmennyel indul6 targyalasos 

D KeretmegaJJapodasos, az eljaras els6 

I 
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reszeben hirdetmeny nelkiili targyalasos 

IV.1.2) Az ajanlattetelre vagy reszvetelre felhivando jelentkezok letszama vagy keretszama (meghivasos 
es targyalasos eljaras, versenyparbeszed) 

A gazdasagi szereplok tervezett szama ____ _ 

VAGY: 

Tervezett minimum _____ es (adott esetben) maximalis letszama ____ _ 

A jelentkezok szamanak korlatozasara vonatkoz6 objektfv szempontok: 

IV.l.3) Az ajanlattevok letszamanak csokkentese a targyalas vagy a versenyparbeszed soran (targyalasos 
eljaras, versenyparbeszed) 

Igenybe vettek t6bbfordul6s eljarast annak erdekeben, hogy fokozatosan csokkentsek a megvitatand6 
megoldasok, illetve a megtargyalando ajanlatok szamat: D igen D nem 

IV. 2) ERTEKELESI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Ertekelesi szempontok (csak a megfelel6tjelolje meg) 

~ A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas 

VAGY 

D Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat a kovetkezo reszszempontok alapjan 

Reszszempont Sulyszam Reszszempont 

1. 6. 

2. 7. 

Sulyszam 

--

--
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3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

IV.2.2) Elektronikus arlejtesre vonatkoz6 informaciok 

Elektronikus arlejtest fognak alkalmazni: 

(igen wilasz eseten. ha szukseges) Tovabbi informaci6k az elektronikus arlejtesr61: 

IV.3) ADMINISZTRA TiV INFORMACI<)K 

IV.3.1) Az ajanlatkero altai az aktahoz rendelt hivatkozasi szam: (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerzOdesre vonatkozoan sor keriilt korabbi kozzetetelre 

(Jgen valasz eseten taltse ki a megfelelff rovatokat) 

D Eljarast megindit6, illetve meghirdet6 felhivas 

A hirdetmeny szama a Kozbeszerzesi Ertesft6ben: 

A hirdetmeny kozzetetelenek datuma: .. I I 

Egyeb korabbi kozzetetel ( adott esetben) D 
A hirdetmeny szama a Kozbeszerzesi Ertesitoben: 

A hirdetmeny kozzetetelenek datuma: I I 

A hirdetmeny szama a Kozbeszerzesi Ertesftoben: 

A hirdetmeny kozzetetelenek diituma: I 

/ (KE-szamlevszam) 

(evlh6/nap) 

I (KE-szamlevszam) 

(ev/h6/nap) 

j (KE-szaml evszam) 

(ev/h6/nap) 

--

--

--

D igen [gin em 

D igen [g) nero 

IV.3.3) A dokumentaci6 es a kiegeszito iratok vagy ismertetok beszerzesenek feltetelei (adott esetben) 

A dokumentaci6 beszerzesenek hatarideje 
Datum: 2014107116 (evlh6/nap) Id6pont: 08:00 

A dokumentaci6ert fizetni kell [g) igen D nem 

(igen valasz eseten, csak szamokkal) Ar: 15000 Penznem: HUF 

A fizetes feltetelei es m6dja: A dokumentaci6 ara brutt6 ertekben ertend6 es csak a Kbt. 124.§ (4) bekezdese 
szerinti nyertes ajanlattevonek kell megfizetnie az osszegezes megkiildese es a szerzodeskotes idouontja kozott 
atutalassal az alabbi szamlaszamra:12010776-01436401-00100002. A kozlemeny rovatban kerjuk feltuntetni: 
,Dokumentaci6- HPV elleni ved6oltas beszerzese". 

IV.3.4) Ajanlatteteli vagy reszveteli hatarido 
Datum: 2014107116 (ev/h6/nap) Id6pont: 08:00 
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IV.3.5) Az ajanlatteteli felhivas megkiildese a kivalasztott jelentkezok reszere (reszw!teli felhivas eseten) 

Datum: I I (evlh6/nap) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajanlatok, illetve reszveteli jelentkezesek benyujthatok 

D Az EU barmely hivatalos nyelve 

D Az EU kovetkez6 hivatalos nyelve(i): ___________________ _ 

D Egyeb: ______________ _ 

[gl Magyar 

IV.3.7) Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama (kiveve reszvetelifelhivas eseten) 

I I -ig (ev lh6/nap) 
VAGY 

Az idotartam h6napban: vagy napban: 30 (az ajanlatteteli hatarido lejartat6l szamitva) 

IV.3.8) Az ajanlatok vagy reszveteli felhivas eseten a reszveteli jelentkezesek felbontasanak feltetelei 

Datum: 2014107116 (evlh6/nap) Id6pont: 08:00 

Hely : 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. l.em. 133. 

Az ajanlatok/reszveteli jelentkezesek felbontasan jelenletre jogosult szemelyek [gl igen D nem 

(igen valasz eseten) Tovabbi informaci6k a jogosultakr6l es a bontasi eljarasr61: 

Kbt. 62.§ szerint 

V. SZAKASZ: KIEGESZiT<) INFORMACIOK 

V.l) A KOZBESZERZES ISMETLODO JELLEGERE VONATKOZOINFORMACIOK (adott esetben) 

A kozbeszerzes ismetl6d6 jellegii D igen [gl nem 

(igen valasz eseten) A tovabbi hirdetmenyek kozzetetelenek tervezett ideje: 

V.2) ElJROPAillNIOS ALAPOKRA VONATKOZO INFORMACIOK 

A szerzodes eur6pai uni6s alapokb61 finanszirozott projekttel es/vagy programma! kapcsolatos D igen [gl 
nem 

(igen valasz eseten) Hivatkozas a projekt( ek)re eslvagy program( ok)ra: 

V.3) TovABBIINFORMACI6K (adott esetben) 

V.3.1) A targyalas Iefolytatasanak menete es az ajanlatkero altai eloirt alapveto szabalyai, az elso 
targyalas idopontja :( ha az eljaras targyalasos) 
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V.3.2.l) A dok1,1mentaci6 megvasarlasa, atvetele vagy elektronikus uton torteno elerese az eljarasban va16 
reszvetel feltetele? (adott esetben) 

12] igen 0 nem 

V.3.2.2) A dokumentaci6 es a kiegeszito iratok, vagy ismerteto rendelkezesre bocsatasaval kapcsolatos 
tovabbi informaciok: (adott esetben) 

Ajanlatker6 a dokumentaci6t elektronikusan bocsatja rendelkezesre. A dokumentaci6t a 
kozhcszcrzcs(ii:kobanya.hu email cimre kiildott email-ben kell igenyelni. Az ajanlati dokumentaci6t 
ajanlatonkent legalabb egy ajanlattevonek vagy az ajanlatban megnevezett alvallalkoz6nak at kell vennie. Az 
ajanlati dokumentaci6 atvetele az eljarasban va16 reszvetel feltetele. A dokumentaci6 rendelkezesre 
bocsatasahoz az alabbi adatokat szlikseges megadni: a dokumentaci6t atvev6 ceg neve es szekhelye, ad6szama, 
a ceg neveben kapcsolattartasra kijelolt szemely neve, telefon- es fax szama, e-mail cime. A dokumentaci6 
masra at nem ruhazhat6 es nem publikalhat6. Kozos ajanlat eseten elegend6 
egy dokumentaci6 atvetele. 

V.3.3.1) Az osszessegeben Iegelonyosebb ajanlat kivalasztasanak ertekelesi szempontja eseten az 
ajanlatok reszszempontok szerinti tartalmi elemeinek ertekelese soran adhato pontszam also es felso 
hatara: 

V.3.3.2) Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasanak ertekelesi szempontja eseten a m6dszer 
(modszerek) ismertetese, amellyel az ajanlatkero megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatarok kozotti 
pontszamot: 

V.3.4) A III.2.2) es a 111.2.3) szerinti feltetelek es ezek eiOirt igazolasi modja a minositett ajanlattevok 
hivatalos jegyzekebe torteno felvetel feltetelet kepezo minositesi szempontokhoz kepest szigorubbak 

12] igen 0 nem 

Igen valasz eseten azon alkalmassagi kovetelmenyek (111.2.2. es 111.2.3. pont) megjelolese, amelyek a 
minositett ajanlattevok hivatalos jegyzekebe torteno felvetel feltetelet kepezo minositesi 
szempontokhoz kepest szigorubbak: 

Ill.2.2., Ill.2.3. 

V.3.5) Az ajanlati biztositekra vonatkozo eloirasok: (adott esetben) 

Ajanlatkero nem ir elo ajanlati biztositekot. 
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V.3.6. Az eljanis a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdese alapjan keriil meginditasra: 0 igen [gl nem 

V.4) Egyeb informaci6k: 

1. Szerz6dest meger6sit6 biztositekok: 

Kesedelmi kotber, hibas teljesitesi kotber, meghiusulasi kOtber a szerz6destervezetben reszletesen 
meghatarozottak szerint. 

2. Az ajanlatnak tartalmaznia ke11 az ajanlattev6 nyilatkozatat a Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesre, Kbt. 40. § (1) 
bekezdes a) es b) pontjara. Nemleges tartalommal is csatoland6ak a nyilatkozatok. 

3. Az ajanlathoz csatolni ke11 az ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast nyujt6) gazdasagi 
szerepl6 cegjegyzesre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot alair6 kepvisel6 alairasi cimpeldanyat vagy alairas 
mintajat. Arnennyiben az ajanlat cegjegyzesre jogosultak altai meghatalmazott(ak) alairasaval keriil benyujtasra, 
a teljes bizonyit6 ereju maganokiratba foglalt meghatalmazasnak tartalmaznia ke11 a meghatalmazott alairas 
mintajat is. 

4. Ajanlatker6 a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszit6 tajekoztatas eseteben esszeru id6nek 
tekinti az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6 harmadik munkanapot (tajekoztatas megkiildesere), felteve, 
hogy a kerdesek es keresek az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6 otOdik munkanapig megerkeznek 
ajanlatker6hoz. 

5. Forditas: az ajanlatban valamennyi igazolast es dokumentumot magyar nyelven kell benyujtani. Az 
ajanlatker6 a nem magyar nyelven benyujtott dokumentumok ajanlattev6 altali felel6s forditasat is koteles 
elfogadni. 

6. Iranyad6 Jog: A jelen eljarast megindit6 felhivasban nem szabalyozott kerdesek vonatkozasaban a 
kozbeszerzesr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny es vegrehajtasi rendeleteinek el6frasai szerint kel1 eljami. 

Iranyad6 id6: A teljes ajanlatteteli felhivasban, valamint az eljaras soran valamennyi 6raban megadott hatarid6 
k6zep-eur6pai helyi id6 szerint ertend6. (CET) 

7. Ajanlatker6 a hianyp6tlas, valamint a felvilagositas keres lehet6seget a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak 
megfele16en biztositja. 

8. Arfolyamok: Az ajanlattetel soran a kiilonb0z6 devizak forintra tOrten6 atszamitasanal az ajanlattev6nek a 
merlegadatok eseteben a merleg fordul6napjan ervenyes, a referenciak tekinteteben a teljesites napjan ervenyes 
Magyar Nemzeti Bank altai meghatarozott devizaarfolyamokat kell alkalmaznia. Arnennyiben valamely devizat 
a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizara az ajanlattev6 sajat kozponti bankja altai az eljarast 
megindit6 felhivas feladasanak napjan ervenyes arfolyamon szamitott eur6 ellenertek keriil atszamitasra a 
fentiek szerint. Atszamitas eseten az Ajanlattev6nek kozolnie ke11 az alkalmazott arfolyamot. 

9. A Kbt. 36. § (3) bekezdese alapjan a jelen felhfvasban e16irt dokumentumok egyszeru masolatban is 
benyujthat6ak, kiveve, ahol a jogszabaly ett61 elter6en rendelkezik. 

10. Kozos ajanlattetel eseten a vezet6 ceget meg kell jelolni, es kozos ajanlattev6knek egyetemleges 
felel6sseget kell vallalniuk, valamint konzorciumi mega11apodast ke11 kotni, amelynek tartalma a Kbt. 25. §
aban foglalt valamennyi kikotesre kiterjed. 

11. A Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan az el6frt alkalmassagi kovetelmenyeknek az ajanlattev6k barmely mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva is megfelelhetnek, a kozottiik fennall6 kapcsolat jogi 
je11eget61 ftiggetleniil. Ebben az esetben meg kell jelolni az ajanlatban ezt a szervezetet es az eljarast megindit6 
felhivas vonatkoz6 pontjanak megjelolesevel azon alkalmassagi kovetelmenyt (kovetelmenyeket), amelynek 
igazolasa erdekeben az ajanlattev6 ezen szervezet er6forrasara (is) tamaszkodik. 

Amennyiben ajanlattev6 a Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan az e16irt alkalmassagi kovetelmenyeknek az 
ajanlattev6k barmely mas szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kfvan megfelelni, koteles 
ajanlatahoz csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdes a)-c) pontjai szerinti nyilatkozatokat. 
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Az ajanlattev6 az ajanlatban koteles csatolni a kapacitasait rendelkezesere bocsat6 szervezet nyilatkozatat arr61, 
hogy a szerzodes teljesitesehez sziikseges erOforrasok a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt rendelkezesre 
fognak allni. (Kbt. 55.§ (5) bekezdes). 

12. Ajanlatkero tajekoztatja az ajanlattevoket, hogy az eljaras folyaman a kapcsolattartas es a kii!Onbozo 
dokumentumok (kiegeszito tajekoztatas, bontasi jegyzokonyv stb.) megkiildese elsosorban fokozott biztonsagu 
elektronikus alafnissal ellatott e-mailen tortenik. 

13. Az ajanlatot az ajanlatteteli hatarido lejartaig, munkanapokon 09.00-13.00 6ra kozott, az ajanlatteteli 
hatarido lejartanak napjan 7.30-08.00 6ra kozott lehet leadni a 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. em.131. 
irodaban. Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhfvas altai megjelolt kapcsolattartasi pontban megadott cfmre 
kozvetleni.il vagy postai uton kell benyujtani az ajanlatteteli hatarido lejartaig. A postan feladott ajanlatokat az 
ajanlatker6 csak akkor tekinti hatarid6n belli! benyujtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarid6 
lejartat megelozoen sor keri.il. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai ki.ildemenyek elvesztesebol eredo 
kockazat az ajanlattevot terheli. 

14. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel 
felhfvjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljarast megindit6 felhfvasban es dokumentaci6ban meghatarozott 
gyartmanyu, eredetii, tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 
hivatkozast a kozbeszerzes targyanak egyertelmii es kozertheto meghatarozasa tette szi.iksegesse, de a 
megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben tOrtent es az ajanlatkero valamennyi 
egyedileg megje!Olt dologgal vagy vedjeggyel osszeftiggesben elfogad azzal egyenertekii dolgot, a megjelolt 
termeket helyettesito megoldast is azzal, hogy az egyenertekiiseget- ketseg eseten- az ajanlattevonek igazolnia 
kell. 
15. Ajanlatkero a nyertes ajanlattevo szamara nem teszi lehetove gazdasagi tarsasag vagy jogi szemely 
letrehozasat. 

16. A Kbt. 61. § (1) bekezdese alapjan az ajanlatot frasban es zartan, egy papfr alapli peldanyban, a jelen eljarast 
megindit6 felhivasban megadott cimre kell benyujtani. Ajanlatkero el6irja a papir alapu peldannyal mindenben 
megegyezo, egy elektronikus masolati peldany benylijtasat CD-n. Az elektronikus masolati peldanynak jelsz6 
nelki.il olvashat6, de nem m6dosithat6 .pdf, vagy azzal egyenertekii kiterjesztesii file-nak kelllennie. 
Az ajanlatot zart csomagolasban, magyar nyelven kell benyujtani. A benyujtott ajanlat peldanyahoz borit6lapot 
kell kesziteni. A benyujtott ajanlat peldanyanak borit6lapjan ti.intessek fel a beszerzes targyat, az ,ajanlat" 
kifejezest, az ajanlattev6 nevet, cimet. A papir alapu es az elektronikus masolati peldany kozotti elteres eseten a 
papfr alapu peldany tartalma az iranyad6. 

Az ajanlatban levo minden - az ajanlattevo vagy alvallalkoz6, vagy alkalmassag igazolasaban reszt vevo 
szervezet altai keszitett - dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell imia az adott gazdasagi szereplonel 
erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy szemelyeknek aki(k) erre a jogosult szemely(ek)tol irasos 
felhatalmazast kaptak. 

Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el&tt - m6dositast hajtottak vegre, az adott 
dokumentumot alafr6 szemelynek vagy szemelyeknek a m6dosftasnal is kezjeggyel kell ellatni. 

Az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban szereplo dokumentumok 
oldalszam alapjan megtalalhat6ak. 

17. Ajanlatkero lezart i.izleti ev alatt a felhivas feladasanak napjan lezart iizleti evet erti. 

18. Az ajanlati arnak tartalmaznia kell minden koltseget. Az ajanlatok osszeallitasaval es benyujtasaval 
kapcsolatban felmeriilo osszes koltseg ajanlattevot terheli. 

19. Az ajanlathoz csatolni kell a megajanlott termek forgalomba hozatali engedelyenek masolatat es a 
megajanlott termek termeklefrasat. 

20. Az ajanlathoz csatolni kell nyilatkozatot arra vonatkoz6an, hogy leszallftott termekek a leszallitast61 
szamftva legalabb 24 h6nap felhasznalhat6sagi idovel rendelkeznek. 



16 

21. Az ajanlatker6 Kbt. 124. § (4) bek. alapjan tajekoztatja az ajanlattevoket, hogy az eljaras nyertesenek 
visszalepese eseten - amennyiben masodik legkedvez6bb ajanlattev6t is megjeloli az osszegezesben 
ajanlatker6 -a kovetkez6 legkedvez6bb ajanlatot tevonek min6sitett szervezettel koti meg a szerzodest. 

22. Az ajanlatnak felolvas6lapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdese szerint. 

23. Ajanlattev6nek a vetelarat sorozatonkenti nett6 egysegar formajaban kel1 megadnia. 

V.S) E HIRDETMENY FELADASANAK IDOPONTJA: 2014/06/24 (ev/h6/na ~ 
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A. MELLEKLET 

TOVABBI CIMEK ES KAPCSOLATTARTASI PONTOK 

I) TOV ABBI INFORMACIO A KOVETKEZO CIMEKEN ES KAPCSOLA TTART ASI PONTOKON SZEREZHETO BE 

Hivatalos nev: 

Postai cim: 

V aros/Kozseg: I Postai Orszag: 
iranyft6szam: 

Kapcsolattartasi pont( ok): Telefon: 

Cfmzett: 
E-mail: Fax: 

Internetcim (URL): 

II) CiMEK ES KAPCSOLATTARTASI PONTOK, AHONNAN A DOKllMENTACIO ES A KIEGESZITO IRATOK 

BESZEREZHETOK 

Hivatalos nev: 

Postai cim: 

V aros/Kozseg: I Postai Orszag: 
iranyft6szam: 

Kapcsolattartasi pont( ok): Telefon: 

Cimzett: 
E-mail: Fax: 

Internetcim (URL): 

Ill) CiMEK ES KAPCSOLATTARTASI PONTOK, AHOVA AZ AJANLATOKAT/RESZVETELI JELENTKEZESEKET KELL 
BENY(IJT ANI 

Hivatalos nev: 

Postai cim: 

V aros/Kozseg: I Postai Orszag: 
iranyit6szam: 

Kapcsolattartasi pont( ok): Telefon: 

Cirnzett: 
E-mail: Fax: 

Internetcim (URL): 
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IV) A MASIK AJANLA TKERO CiMEI, AMEL Y NEVE BEN AZ AJANLATKERO A BESZERZEST VEGZI 

Hivatalos nev: 

Postai cfm: 

v aros/kozseg: I Postai iranyit6szam: I Orszag: 

--------------------(Az A. melleklet IV) szakasza szukseg szerint tabb peldfmyban is haszmilhat6)------------------
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B. MELLEKLET 

RESZEKRE VONATKOZO INFORMACIOK 

RESZSZAMA: ELNEVEZES: __________________________________________ __ 

1) ROVID MEGHA T AROZAS: 

2) Kozos KOZBESZERZESI SZOJEGYZEK (CPV) 

Fo szojegyzek Kiegeszito szojegyzek (adott 
esetben) 

- - -
Fo targy --

_. '--·· - -, , _ -, 

- ' - - - -

- - -·--
-- - ,_ _, 

---

Tovabbi targy(ak) 

3) MENNYISEG 

(adott esetben, csak szamokkal) Becsiilt ertek cifa nelkiil: Penznem: 

VAGY: es kozott Penznem: 

4) A SZERZODES IDOTARTAMARA VAGY KEZDETEREIBEFEJEZESERE VONATKOZO KOLONBOZO IDOPONTOK 
FELT0NTETESE (adott esetben) 
Az id6tartam h6napban: vagy napban: (a szerzodes megkotesetol szamitva) 
VAGY 
Kezdes: I I (evlh6/nap) 
Befejezes: I I (evlh6/nap) 

5) Tov ABBI INFORMACIOK A RESZEKROL: 

----------------------(£ mellekletbOl a reszek szamanak megfeleloen tabb peldany hasznalhat6) ----------------------



Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO 

A ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." 
targyt1 

Kbt. m. resz szerinti nyilt eljan'ishoz 
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A DOKUMENTA.CIO TART ALMA 

1. Az AJANLAT ELKESZITESEVEL KAPCSOLATOS TUDNIV ALOK 

2. Az AJANLAT RESZEKENT BENYUJT ANDO IGAZOLA.SOK, NYILATKOZATOK JEGYZEKE 

3. FELOLVASOLAP, NYILATKOZATMINTAK 

4. SZERZODES-TERVEZET 

5. MUSZAKI LEiRAS 
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1. AZ AJANLAT ELKESZITESEVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALOK 

1.1 Az eljanist megindito felhivas (a tovabbiakban: Ajanlatteteli felhivas) 1. pontjaban 

foglaltakhoz 

1.1.1 A feltiintetett te1efonszam es egyeb elerhet6segek ajanlatker6 altalanos adatai alapjan 

kerliltek meghatarozasra. Az ajanlattetellel kapcsolatos kerdeseket kizar6lag irasban, az 

Ajanlatteteli felhivas 1. pontjaban rogzftett elerhet6segekre kiildve lehet feltenni. 

1.1.2 Amennyiben Ajanlattev6 postai uton kiildi meg ajanlatat, ugy a boritekon a kovetkez6 

cimzest kerjlik feltlintetni: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. Szemelyes kezbesites 

eseten az ajanlat az l.em. 131. irodaba nyujtando be. Amennyiben az ajanlatok 

kezbesitese nem szemelyesen az ajanlatok benyujtasanak a helyen, hanem postan, illetve 

futarral tOrtenik, ugy az Ajanlattev6 kiemelt kockazata, hogy az ajanlat az ajanlatteteli 

hatarid6re az ajanlatok benyujtasa helyere keriiljon. Ervenytelen az ajanlat, ha az 

ajanlatteteli hatarid6 lejartanak id6pontjaban barmely okb61 nines az ajanlatok 

beadasanak helyszinen. 

1.1.3 Az ajanlatot tartalmaz6 csomagolason/boritekon fel kell tlintetni az eljaras targyat es a 

kovetkez6 szoveget: ,Kozbeszerzesi ajanlat, kizarolag az ajanlatteteli hatarido 

lejartakor bonthato fel". 

1.2 A Kbt. 26. § bekezdese szerint: ,Ha egy gazdasagi szerepl6 a kozbeszerzes ertekenek 

huszonot szazalekat meghalad6 mertekben fog kozvetleniil reszt venni a szerz6des - reszajanlat

teteli lehet6seg biztosftasa eseten egy reszre vonatkoz6 szerz6des - teljesiteseben, akkor nem lehet 

alvallalkoz6nak min6siteni, hanem az ajanlatban es a szerz6des teljesitese soran kozos 

ajanlattev6kent kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasagi szerepl6nek a szerz6des teljesfteseben val6 

reszvetele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban reszeslil a beszerzes targyanak altalanos 

forgalmi ado nelkiil szamitott ellenertekeb61. 

1.3 A szerzodeses feltetelekkel kapcsolatos informaciok 

A dokumentaci6ban atadott szerz6des-tervezetet nem kell csatolni az ajanlatban. 

1.4 Kiegeszito tajekoztatas keres 

A Kbt. 45. § alapjan az ajanlatteteli felhivasban es az Ajanlatteteli dokumentaci6ban foglaltakkal 

kapcsolatban frasban kiegeszft6 (ertelmez6) tajekoztatas kerhet6 az Ajanlatker6t61. A kiegeszit6 

tajekoztatast Ajanlatker6 a Kbt. 122. § (5) bekezdesre figyelemmel az ajanlatteteli hatarid6 lejarta 

el6tt esszerii id6ben koteles megadni. Ajanlatker6 a felhfvas egyeb informaci6k pontjaban el6irta, 

hogy mit tekint esszerii id6nek. 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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Kerdeseket (kiegeszit6 tajekoztatas kerest) az Ajanlatteteli felhivas 1. pontjaban megjelolt telefax 

szamra es e-mail cimre kerjiik megkiildeni. A kozbeszerzesi eljaras folyaman valamennyi kozlest 

irasban kell megtenni. Kozlesek semmilyen mas formaban nem fogadhat6ak el. 

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az ajanlatban - a dokumentaci6ban atadott nyilatkozatmintakon 

tulmen6en - csatolni kell az eljarast megindit6 felhivasban, valamint a Kbt-ben es vegrehajtasi 

rendeleteiben el6irt egyeb okiratokat es nyilatkozatokat is. 

1.5 Kozos ajanlattetel 

Az ajanlatnak tartalmaznia kell kozos ajanlattetel eseten valamennyi tag altai alairt egyiittmiikodesi 
megallapodast. A szerz6desben a szerz6d6 feleknek ki kell jelolni a kozos ajanlattev6k vezet6 
tagjat, illetve a kozos ajanlattev6k kepviseleteben eljar6 szemelyt, valamint a konzorcium vezet6jet 
kell feljogositani a kozos ajanlattev6k neveben az Ajanlatker6vel val6 kapcsolattartasra, tovabba a 
kozos ajanlattev6k neveben - a szerz6des alairasa kivetelevel - a jognyilatkozatok megtetelere. A 
szerz6desnek tartalmaznia kell a konzorcium vezet6jenek kifejezett nyilatkozatat arra vonatkoz6an, 
hogy a konzorcium vezeteset elfogadja. 

Az egyiittmiikodesi megallapodas egyebekben akkor fogadhat6 el, ha 

tartalmazza a kozos ajanlattev6k megnevezeset, 
tartalmazza a vezet6 konzorciumi tag (a kepvisel6) megjelOleset azzal, hogy a kepvisel6 
korlatozas nelkiil jogosult valamennyi konzorciumi tagot kepviselni az ajanlatker6vel 
szemben a jelen kozbeszerzesi eljarasban es az ajanlatker6 fele megteend6, illetve megtehet6 
jognyilatkozatok tekinteteben, 
tartalmazza, hogy a kepvisel6 felel az ajanlatker6vel val6 kapcsolattartasert, a kozbeszerzesi 
eljaras eredmenyekent megkotend6 szerz6des konzorciumon beliili koordinalasert es 
konzorcium altali vegrehajtasaert, 
tartalmazza a tervezett feladatmegosztas reszletes ismerteteset, 
tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatat arr61, hogy egyetemleges felel6sseget 
vallalnak a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent megkotend6 szerz6des szerz6desszerii 
teljesiteseert, 
tartalmazza, hogy a konzorcium neveben a kepvisel6 jogosult szamlat benyujtani az 
ajanlatker6kent szerz6d6 fel szamara, 
a kozos ajanlattev6k nyertes ajanlattev6kent t6rten6 kihirdetesenek esetere 

a szerz6des hatalyanak beallta vagy annak megsziinese nem fligg valamely tovabbi 
feltetelt61 vagy id6pontt61; 
hatalybalepese nem fiigg harmadik szemely beleegyezeset61, illetve hat6sagi 
j6vahagyast61, tovabba 

a konzorcium valamennyi tagjanak az alairasaval hatalyba lep. 

1.6 A kifizetesre vonatkoz6 sajatos feltetelek (Art. 36 /A.§) 

A kozbeszerzesek teljesitesehez kapcsol6d6an a kozbeszerzesekr61 sz616 Wrveny szerinti 
nyertes ajanlattev6 es a Kbt. szerinti alvallalkoz6k kozotti szerz6desek, valamint minden 
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tovabbi, a polgari jog szerinti alvallalkoz6k kozott megkotOtt vallalkozasi szerz6desek alapjan 
t6rten6, a havonta nett6 m6don szamitott 200.000 forintot meghalad6 kifizetesnel a kifizetest 
teljesit6 az igenybe vett alvallalkoz6nak a teljesitesert - visszatartasi kotelezettseg nelkiil -
abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvallalkoz6 bemutat, citad vagy megki.ild a tenyleges kifizetes id6pontjat61 szamitott 30 
napnal nem regebbi nemlegesnek min6siil6 egytittes ad6igazolast, vagy 
b) az alvallalkoz6 a kifizetes id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban. 

Kifizetest teljesit6nek min6siil az ajanlattev6, a Kbt. szerinti alvallalkoz6, valamint a polgari jog 
szerinti alvallalkoz6. 

A kozbeszerzesek teljesitesehez kapcsol6d6an megkotott mindegyik szerz6des eseten a 
kifizetest teljesit6 a szerz6desben irasban tajekoztatja az alvallalkoz6t arr61, hogy a szerz6des es 
ennek teljesftese eseten a kifizetes e § hatalya ala esik. 

A kifizetest teljesit6 a koztartozast mutat6 egytittes ad6igazolas atadasa, bemutatasa vagy 
megkiildese utan a koztartozas erejeig visszatartja a kifizetest. Amennyiben az egyiittes igazolas 
koztartozast mutat es a kifizetes kotelezettje ennek ellenere elmulasztja a visszatartast, a 
kifizetes erejeig egyetemlegesen felel az alvallalkoz6t a kifizetes id6pontjaban terhel6 
koztartozasert. A visszatartasi kotelezettseg az altalanos forgalmi ad6ra nem terjed ki. Nem 
keletkezik a kifizetest teljesit6nek visszatartasi kotelezettsege es egyetemleges felel6ssege, ha a 
tajekoztatast, mint alvallalkoz6 nem kapta meg. 

Ha az allami ad6hat6sag a kozbeszerzeshez kapcsol6d6 kifizetes celjab61 igenyelt egyi.ittes 
ad6igazolasban koztartozast mutat ki, az ad6igazolas kiallitasaval egyidejiileg a vegrehajtas 
szabalyai szerint intezkedik a koveteles lefoglalasar61. Az allami ad6hat6sag az egyi.ittes 
ad6igazolasban, a vamhat6sag javara felti.intetett koztartozasok vegrehajtasat is kozvetleniil 
foganatositja es a beszedett tartozasokat kovetelesaranyosan atadja a vamhat6sagnak. A 
kifizetest teljesit6 a visszatartas es koveteles lefoglalasat kovet6en mentestil az egyetemleges 
felel6sseg al61. A kifizetest teljesit6 a koztartozast meghalad6 osszegii kifizetest a ra egyebkent 
kotelez6 fizetesi hatarid6ben teljesiti az ad6hat6sag vegrehajtasi cselekmenye el6tt. 

Amennyiben a kifizetes kapcsolt vallalkozasok kozott tOrtenik, a kozbeszerzesek kozvetlen 
megval6sitasaban reszt vev6 mindegyik kapcsolt vallalkozas egyetemlegesen felel a kifizetes 
osszegeig a kifizetes id6pontjaban fennall6, azon kapcsolt vallalkozas koztartozasaert, amelynek 
a kifizetest teljesitettek. 

A fenti rendelkezeseket a Kbt. szerinti ajanlatker6, illetve a neveben eljar6 mas szemely es a 
nyertes ajanlattev6 kozott lt.~trejOtt szerz6desekre is alkalmazni kell, azzal az elteressel, hogy az 
ajanlatker6t nem terheli a visszatartasi kotelezettseg az ajanlati vagy a teljesitesi biztositekra, 
illet6leg az ajanlatker6nek egyetemleges felel6ssege nem keletkezik. 

Az egyi.ittes ad6igazohis annak 30 napos ervenyessegi idejen beliil az e § hatalya ala tartoz6 
kifizeteseknel tobb kifizetest teljesit6nel is felhasznalhat6. 

Amennyiben az alvallalkoz6 a kifizetest teljesit6vel szemben fenmill6 koveteleset faktonilja 
(engedmenyezi), a kifizetest teljesit6 abban az esetben fizethet a faktomak (engedmenyesnek), 
ha a kifizetes el6tt a faktor (engedmenyes) vagy az alvallalkoz6 rendelkezesre bocsatja az 
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alvallalkoz6ra vonatkoz6 egytittes ad6igazolast, vagy az alvallalkoz6 szerepel a 
koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, ellenkez6 esetben a kifizetest teljesft6 egyetemleges 
felel6ssege es visszatartasi kotelezettsege fennall. 

2. AZ AJANLAT RESZEKENT BENYUJTANDO IGAZOLASOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZEKE 

(Az ajanlat javasolt tartalomjegyzeke) 

A kovetkez6 tablazatot kitOltve tartalomjegyzekkent az ajanlat elejenjavasoljuk elhelyezni. 

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO 
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Megnevezes Oldalszam 

Oldalszamal ellatott tartalomjegyzek 

Felolvas6lap kitoltve (lasd. iratmintak) 

Cegszeruen ahiirt nyilatkozat a Kbt. a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont, a Kbt. 56. § (2) 

bekezdeseben es a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok fenn nem 

allasanak igazolasara vonatkoz6an (lasd. iratmintak) 

Ajanlattev6 merlegbeszamol6ja az utols6 ket lezart uzleti evre vonatkoz6an, egyszeru 

masolatban 

A felhivas III.2.2. pontja alapjan a kozbeszerzes targyab61 (HPV elleni ved6oltas 

szallftasa) szarmaz6 - AFA nelkiil szamftott - arbevetelr61 sz616 nyilatkozat (adott 

esetben) 

Nyilatkozat a referenciakr61 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdes 

a) pontia alapjan, (lasd. iratmintak) 

Cegszeruen alairt nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdes a)-b) pontjai alapjan (lasd. 

iratmintak) 

Cegszeruen alairt, kifejezett nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdes alapjan (lasd. 

iratmintak) 

Kbt. 55.§ (6) a)-c) pont szerinti nyilatkozatok (adott esetben) 

kozos ajanlattev6k egyuttmukodesi megallapodasa (adott esetben) 

Az ajanlathoz csatolni kell a megajanlott termek forgalomba hozatali engedelyenek 

masolatat. 

Az ajanlatban megajanlott termek termekleirasa. 

Nyilatkozat arra vonatkoz6an, hogy a leszallitott termekek a leszallftast61 szamftva 

legalabb 24 h6nap felhasznalhat6sagi id6vel rendelkeznek (lasd. iratmintak). 

Aliifrasi cimpeldanyok vagy aliifras-mintak 

Kepviseletre nem jogosult szemely altal tett nyilatkozat eseten a meghatalmaz6(k) es a 

meghatalmazott alairasat is tartalmaz6 szabalyszeru meghatalmazas 

Amennyiben barmely, az ajanlathoz csatolt okirat, igazolas, nyilatkozat nem magyar 

nyelven keriil kiallitasra, ugy annak magyar nyelvu felel6s forditasa 

A felhivasban vagy a dokumentaci6ban el6irt egyeb dokumentumok 
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,HPV elleni ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 2014." 
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3. NYILATKOZATMINTAK 

Ajanlatker6 a kovetkez6 nyilatkozatrnintakat az ajanlatok elkeszitesenek rnegkonnyitese erdekeben 
bocsatja az Ajanlattev6k rendelkezesere. A nyilatkozatrnintaknak rnegfelel6 adattartalrnu, de elter6 
rnegfogalrnazasu nyilatkozatokat is elfogadunk. 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 

,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." 
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1. Felolvasolap 

Targy: ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." 

Ajanlattev6 neve: 
Szekhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 
kapcsolattart6 neve: 

AJANLAT ERTEKELESRE KERULO TARTALMI ELEME 

vakcina sorozatonkenti egysegara (HUF + AF A) 

Datum: .............................. . 

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO 

AFNsorozat 

,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." 

HUF + 
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cegszerii alainis 

2. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont, a Kbt. 56. § (2) bekezdes es a 
Kbt. 58. § (3) bekezdes alapjan 

Alulirott ............................. , mint a .................................... (Ajanlattevo) cegjegyzesre 

jogosult kepviseloje felelossegem tudataban 

kijelentem, 

hogy a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 
kozbeszerzesi eljarasban az altalam kepviselt vallalkozassal szemben nem allnak fenn az eljarast 
megindit6 felhivasban eloirt, a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban es (2) bekezdeseben 
meghatarozott kizar6 okok. 

Alulirott ajanlattevo nyilatkozom, hogy cegemetl 
szabalyozott tozsden jegyzik I szabalyozott tozsden nem jegyzik. 

Amennyiben a ceget szabalyozott tozsden nem jegyzik, ugy2 
az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megel6zeser61 es 
megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. torveny 3. § r) pontja szerint definialt 
valamennyi tenyleges tulajdonosr613: 

neve:---------' alland6lak6helye: _________ 4 

vagy 

az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megel6zeser61 es 
megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. torveny 3. § ra)-rb) pontja szerinti 
termeszetes szemely hianyaban az re) pont szerinti tenyleges tulajdonos a jogi szemely vagy 
szemelyes joga szerint jogkepes szervezet vezeto tisztsegviseloje(i), aki(k)nek nevet es 
alland6 lak6helyet az alabbiakban adjuk meg: 

1 Megfelel6 valasz alahuzand6! 
'Megfele16 valasz alahuzand6! 
' A penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa mege16zeser61 es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. torveny 3. § r) pontja szerint 
tenyleges tulajdnos: 

ra) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben k6zvetleniil vagy - a Polgari 
Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi V. torveny 8:2.§ (4) bekezdesben meghatarozott m6don- kozvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hanyad 
legalabb huszonot szazalekaval rendelkezik, ha a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet nem a szabalyozott pi aeon jegyzett 
tarsasag, amelyre a kozossegi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenertekii nemzetkozi e16irasokkal osszhangban lev6 kozzeteteli kovetelmenyek 
vonatkoznak, 

rb) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben - a Polgari Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi 
V. torveny 8:2.§ (2) bekezdesben meghatarozott- meghataroz6 befolyassal rendelkezik, 
rc) az a termeszetes szemely, akinek megbizasab61 valamely iigyleti megbizast vegrehajtanak, 
rd) alapitvanyok eseteben az a termeszetes szemely, 

I. aki az alapitvany vagyona legalabb huszonot szazalekanak a kedvezmenyezettje, ha a leend6 kedvezmenyezetteket mar meghataroztak, 
2. akinek erdekeben az alapitvanyt letrehoztak, illetve miikodtetik, ha a kedvezmenyezetteket meg nem hataroztak meg, vagy 
3. aki tagja az alapitvany keze16 szervenek, vagy meghataroz6 befolyast gyakorol az alapitvany vagyonanak legalabb huszonot szazaleka 
felett, illetve az alapitvany kepviseleteben eljar, tovabba 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet vezet6 
tisztsegvisel6je: 
• Sziikseg eseten b6vithet6' 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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vezet6 tisztsegvisel6:5 _______ ' alland6 lak6helye: __________ 
6 

IV. 
Alulirott ajanlattev6 nyilatkozom, hogy vallalkozasunkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.-ben 
foglalt alabbi kizar6 okok, amelyek szerint nem lehet ajanlattev6: 

Kbt. 56. § (2) bekezdes: 
- amelyben kozvetetten vagy kozvetleni.il t6bb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek 
tekinteteben az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltetelek fennallnak. 

A)* nines ilyen kozvetetten vagy kozvetleni.il t6bb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati 
joggal rendelkez6 jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

····················································· 
( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 

meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

B)* van t6bb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasag 
- amelyet az alabbiakban nevezek meg: ...................... . 

a tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasagra vonatkoz6an a Kbt. 
56. § (2) bekezdeseben hivatkozott kizar6 feltetelek nem allnak fenn. 

Nyilatkozom, hogy nem vesziink igenybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdes k) pontjanak hatalya ala tartoz6 
alvallalkoz6t vagy alkalmassagot igazol6 szervezetet. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

····················································· 
( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 

meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

5 az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet vezeto 
tisztsegviseloje 
'' Sztikseg eseten bovitheto! 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 

,HPV elleni ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 2014." 



12 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 

,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." 



13 

3. Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (1) bekezdese es a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
15. § (1) bekezdes a) pontja alapjan 

Alulfrott ............................. , mint a .................................... (Ajanlattevo) cegjegyzesre 

jogosult kepviseloje felelossegem tudataban 

kijelentem, 

hogy az eljarast megindit6 felhivas feladasat61 visszafele szamitott harom evben a kovetkezo 
legjelentosebb szallitasokat vegezte az ajanlattevo tarsasag az alabbiakban reszletezettek szerint. 

referenda referenda referenda 

Szerzodest koto 

masik fel neve 

sajat teljesites %-os 

merteke 

Teljesites ideje {aru 

atadas idopontia (i)} 

A teljesites pontos 

targya 

Ellenszolgaltatas 

nett6 osszege 

Tovabba kijelentem, hogy a teljesites az eloirasoknak es a szerzodesnek megfeleloen tortent. 

Datum: ................................... . 

cegszerii alairas 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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4. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdes a)-b) pontja es a 60.§ (3)-(5) bekezdese alapjan 

Alulirott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ajanlattev6) cegjegyzesre jogosult kepvisel6je 
kijelentem, hogy a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." 
targyu kozbeszerzesi eljaras alapjan megkotOtt szerz6des teljesitese erdekeben 

Nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) pontja alapjan, hogy a kozbeszerzes targyanak 
alabbiakban meghatarozott reszeivel osszefiiggesben alvallalkoz6(ka )t veszek igenybe 7: 

A kozbeszerzes azon resze, amellyel osszefiiggesben·szerzodest fog kotni 

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdes b) pontja alapjan, hogy a szerzodes teljesitesehez a kozbeszerzes 
ertekenek 10%-at meghalad6 mertekben az alabbi alvaJ!alkoz6(ka)t kfvanom igenybe venni, az alabbi 

' I 'k b 8 szaza e os arany1 an : 

A kiizbeszerzes ertekenek 10 %-at meghalad6 
mertekben igenybe. venni kfvant alylillalkoz6 Teljesites aranya (C'/o) 

megnevezese 
' 

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan, hogy az alabbi kapacitast nyiijt6 szervezet(ek)et kfvanjuk 
. ' b ·9 1geny1 e venm : 

Az a\kalmassagi feltetel, 
Kapacitast rendelkezesre bocsa.t6 szervezet (nev, amelyne.k igazol~sahoz a 

cim) kapacitast nyujt6 szervezet 
etofO:rrasara tamaszkodik 

4. A Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesei alapjan nyilatkozom, hogy ajanlatunk az el6z6ekben 
meghatarozott - altalunk teljes koruen megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerz6destervezetben rogzitett, a targyi feladat ellatasahoz sziikseges kotelezettsegeinket 
maradektalanul teljesitjiik a Felolvas6lapon rogzitett ar alkalmazasaval. Nyilatkozunk, hogy 
ajanlatunkat az ajanlati kotattseg bealltat kovet6en az ajanlatteteli felhivasban megjelOlt id6pontig 
fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertessegiink eseten a jelen dokumentaci6 mellekletet kepez6 

7 
Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 

'Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 
'' Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO 
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szerzodestervezet megkoteset vallaljuk es azt a szerzodesben foglalt a feltetelekkel teljesitjuk. 

Nyilatkozom tovabba, hogy vallalkozasunk 
D a kis- es kozepvallalkozasokr6l, fejlodesuk tamogatasar6l sz6l6 t5rveny szerint 

.......................................... -vallalkozasnak10 minosUl I 
D nem tartozik a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejlodesuk tamogatasar61 sz616 t5rveny hatalya 

ala11
• 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

····················································· 
( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 

meghatalmazott kepviselo alairasa) 

10 'k . mt ro-, kts- vagy kiizepvallalkozas a 2004. evi XXXIV. tiirveny meghatarozasai szerint - a megfelelii valaszt a jogszabaly rendelkezeseinek 

tanulmanyozasat kiivetiien kerjiik megadni. 

11 A nem alkalmazand6 sziivegreszt kerjtik tiiriilni. 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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5. Nyila.tkozat szavatossagi idorol 

cegjegyzesre jogosult kepvisel6je felel6ssegem 

kijelentem, 

hogy a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014." targyu 

kozbeszerzesi eljanis eredmenyekent megkotend6 szerz6des teljesitese soran az altalunk leszallitott 

termekek a leszallitast61 szamitva legalabb 24 h6nap felhasznalhat6sagi id6vel rendelkeznek. 

Datum: ................................. . 

··········································· 
cegszerii alairas 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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6. Nyilatkozat Kbt. 55.§ (6) 

Alulirott .......................................... , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo 
megnevezese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo szekhelye), .............................. . 
(Ajanlattev6t nyilvantart6 cegbfr6sag neve), ... . .. ... . .. ... ... ... ... .. . ... (Ajanlattevo cegjegyzekszama) 
neve ben kotelezettsegvallahisra jogosult . . . . . . . . . . . . . . . .. (tisztseg megjelolese), a ,HPV elleni 
vedooltas beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014."targyban meginditott kozbeszerzesi 
eljanissal osszefiiggesben. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek a) pontja alapjan nyilatkozom, hogy az alkalmassag igazolasakor 
bemutatott, mas szervezet altai rendelkezesre bocsatott er6forrasokat a szerz6des teljesites soran 
tenylegesen igenybe fogom venni. Ennek m6dja 12

: 

Kapacitast ny6jt6 szervezet megnevezese Igenybevetel m6dja 
(nev, szekhely) 

--"-

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek b) pontja alapjan nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmassag igazolasahoz felhasznalom, az alabbi m6don vonom be a teljesites soran13

: 

Kapacitast ny6jt6 szervezet megnevezese A mod, ahogy a szerz6des teljesitese soran a 
(nev, szekhely) szervezet szakmai tapasztalata bevomisra 

keriil 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek c) pontjaban foglalt alkalmassag igazolasara - akkor is, ha az 
alkalmassagi kovetelmenyek nem a teljesiteskor tenylegesen rendelkezesre bocsathat6 er6forrasokra 
vonatkoznak- benylijtom a(z) ................. (szervezet megnevezese, amelynek adatait az ajanlattev6 
az alkalmassag igazolasahoz felhasznalja) nyilatkozatat arra vonatkoz6an, hogy a Ptk. 6:419. § 
szerint kezeskent felel az ajanlatker6t a teljesitesem elmaradasaval vagy hibas teljesitesemmel 
osszefiiggesben ert kar megteriteseert.14 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

"A megfelelo n\sz kitoltendo! 

13A megfelelo n!sz kitoltendo! 

'"A megfelelo resz kitoltendo! 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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7. NYILATKOZAT 
az erOforrasok rendelkezesre allasarol 

Alulirott .......................... , rnelyet kepvisel: .............................. , mint kapacitast 
rendelkezesre bocsat6 szervezet a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny (Kbt.) 55. §
{mak (5) bekezdese alapjan kijelentern, hogy a ,HPV elleni vedooltas beszerzese adasveteli 
szerzodes kereteben, 2014" targyban rneginditott kozbeszerzesi eljarasban a szerz6des 
teljesitesehez sziikseges alabbi er6forrasok az ajanlattev6 rendelkezesere fognak :illni a szerz6des 
teljesitesenek id6tartarna alatt: 

{Az erintett eroforrasok pontos leirasa a penziigyi es gazdasagi, illetve a miiszaki es szakmai 
alkalmassag tekinteteben az ajanlati felhivas szerint.} 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
rneghatalrnazott kepvisel6 al:iirasa) 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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S.MEGHATALMAZAS 

mint a(z) Alulirott 

(szekhely: ajanlattev6/alvallalkoz6/ az alkalmassag 

igazolasara igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult kepvisel6je ezennel meghatalmazom 

(szig.z.: _____ ; szi.il.: _____ ;an.: -----; lakdm: 

--------------'' hogy a(z) ,HPV elleni vedoolhis beszerzese adasveteli 

szerzodes kereteben, 2014" targyban keszitett ajanlatunkat alairasavallassa el. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(meghatalmaz6 cegjegyzesre jogosult 
kepvisel6jenek alainisa) 

El6tti.ink, mint tanuk e16tt: 

Alairas: 
Nev: 
Lakdm: 

(meghatalmazott alairasa) 

Alairas: 
Nev: 

Lakdm: 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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4. SZERZODES-TERVEZET 
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Adasveteli szerzodes 

tervezete 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (szekhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo 

ter 29., PIR-szam: 735737, Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-00000000, 

Adoszam: 15735739-2-42, kepviseli: Kovacs Robert polgarmester megbizasabol dr. Pap Sandor 

alpolgarmester), mint Vev6 (a tovabbiakban: Vevo), 

masreszr61 a 

(szekhelye: ...................... . 

bankszamlaszama: ............................. . 

adoszama: ...................... . 

cegjegyzek szama: ...................... . 

kepvisel6je: ............................... . 

e-mail cime: ...................... . 

mint Elado (a tovabbiakban: Elado) 

(Elado es Vev6, a tovabbiakban egyiltt: Szerzodo Felek) kozott az alulirott helyen es napon, az 

alabb reszletezett feltetelek szerint: 

I. Szerzodes elozmenyei 

A Vev6, mint ajanlatker6 a kozbeszerzesekr61 szolo 2011. evi CVIII. t6rveny el6irasaira 

figyelemmel kozbeszerzesi eljarast folytatott le, amelynek targya: ,HPV elleni vedooltas 

beszerzese adasveteli szerzodes kereteben, 2014.". A kozbeszerzesi eljaras nyertes ajanlattev6je 

Vev6lett. 

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz6dest a Kbt. rendelkezesei alapjan a fent hivatkozott 

kozbeszerzesi eljarasra tekintettel, annak reszekent irjak ala. A kozbeszerzesi eljaras dokumentumai 

fizikai csatolas nelkilli is a jelen szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezik, killonos tekintettel az 

eljarast megindito felhivas es a dokumentacio rendelkezeseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara. 

Vev6 kijelenti, hogy szerz6d6 hatosagnak min6siil a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdes 7. pontja alapjan. 

AJANLATTETELI DOKUMENTACI6 
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II. A szerzodes targya, mennyisege, idotartama, szallitasi hatarido 

1. Jelen szerz6des targya a Vev6 altai igenyelt es a jelen szerz6des 1. mellekleteben megnevezett, 

Human papilloma vakcina {(6-os, 11-es, 16-os, 18-as tipus); adszorbealt injekci6 el6ret0lt0tt 

fecskend6ben; rekombinans; A TC k6d: J07BMO 1; farrnakoterapias csoportja: virusvakcincik} 

leszallitas, atadasa-atveteie, vaiamint ellenertekenek megfizetese. 

Az Eiad6 altai szallitand6 aruknak es a kapcsoi6d6 szoigaltatasoknak meg kell feieiniiik az Eiad6 

ajanlatanak reszekent becsatolt specifikaci6nak, valamint azoknak a szakrnai jellemz6knek, 

parametereknek, ameiyek a jelen szerz6des megkoteset megel6z6 kozbeszerzesi eljarasban 

el6irasra, illetve az elad6 altai az ajaniataban feltuntetesre kerultek. 

2. Elad6 kotelezettseget vallal arra, hogy az olt6anyagokat a vonatkoz6 tOrzskonyvi 

dokumentaci6ban foglalt min6segben szallitja Ie a Vev6 eseti megrendelesei alapjan, az eseti 

megrendeiesekben meghatarozott szallitasi cimekre (Budapest F6varos X. kerulet K6banyai 

6nkorrnanyzat kozigazgatasi teruleten megjelolt szallitasi cimek) es szallitasi hataridon bel til a jelen 

szerz6des hatalyba Iepeset kovet6 12 h6napon keresztul. 

Eiad6 kifejezetten vallalja, hogy az olt6anyagokat az eseti megrendelesekben a Megrendel6 altai 

megjelOlt barmeiy - Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkorrnanyzat kozigazgatasi teruleten 

megjeiolt - szallitasi cimre hatarid6ben leszallitja. 

3. Vev6 vallalja, hogy az eseti megrendeleseket (lehivasokat) a szallitasi hatarid6 el6tt legalabb 3 

munkanappai irasban (teiefaxon vagy e-maiiben) megkiiidi az Elad6 reszere. Az eseti 

megrendeiesekben Iehivott mennyiseg min. 15 db. Vev6 megrendeleseit a jelen szerz6des IX. 

pontjaban meghatarozott kapcsoiattart6 reszere kiildi meg. 

4. Eiad6 koteiezettseget vallai arra, hogy az aruk megfeieinek a Magyar Gy6gyszerkonyv es az arra 

jogosult szakhat6sagok altai el6irt kovetelmenyeknek - mely az arut kiser6 min6segi bizonylaton is 

szerepel - es a vonatkoz6 tOrzskonyvi dokumentaci6nak. 

Eiad6 koteiezettseget vallai tovabba arra, hogy kizar6Iag oiyan olt6anyagot szallit Ie, ameiy 

Magyarorszagon, vagy barmeiy Eur6pai Uni6s tagallamban tOrzskonyvezett, es ameiy a szallitas 

id6pontjaban felszabaditott, szabadon felhasznalhat6 olt6anyagnak min6sul. 

5. Elad6 kotelezettseget vallal arra, hogy a Iegfrissebb gyartasi tetelekb61 (sarzs) szallitja le az 

arukat, ennek megfeiei6en a Ieszallitott aruk a szallitas napjat6l szamitottan legaiabb 24 h6nap 

feihasznalhat6sagi id6vel rendelkeznek. 

6. A beszerzesre kerul6 ved6oltas mennyisege: I 50 sorozat, tovabba opcionaiisan 350 sorozat. 
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A szerz6des alapmennyisege: 150 sorozat vakcina, 1 adagos kiszerelesben. 

Az alapmennyiseg kereteben Megrendel6 150 sorozat ved6oltast kivan beszerezni, 150 f6 teljeskorii 

vakcinaci6jat kivanja biztositani. 

Vev6 a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat illetekessegi teriileten alland6 

lak6hellyel rendelkez6 es eletvitelszeriien is, a tOrvenyes kepvisel6vel egyiittesen a X. keriiletben 

lak6, 2014. evben a 13. eleteviiket bet5lt6 gyermekek (leany es fiu) reszere kivanja a szerz6deses 

alapmennyiseget beszerezni. Figyelemmel azonban arra, hogy nem k5telez6 jellegii oltasr61 van sz6, 

igy nem irhat6 el6 a celcsoportba tartoz6k reszere az oltas kotelez6 jelleggel t5rten6 igenybevetele, 

ezert Vev6 nem vallal kOtelezettseget a teljes alapmennyiseg megrendelesere. Elad6 kijelenti, hogy 

a fenti tajekoztatast megertette, erre figyelemmel tette meg ajanlatat, ezert nem jogosult karteritesi 

vagy egyeb mas igeny ervenyesitesere abban az esetben, ha a szerz6des hatalya alatt az 

alapmennyiseg megrendelesere nem keriil sor. A szerz6des hatalyanak lejartakor a Vev6 jogosult a 

le nem hivott mennyiseg tekinteteben a jelen szerz6dest61 elallni. 

7. Vev6 a jelen Szerz6des megkoteset megel6z6en lebonyolitott kozbeszerzesi eljarasban 

opcionalisan megjelOlt 350 sorozat vakcina, (1 adagos kiszerelesben) egeszere veteli jogot alapit. 

Vev6 a veteli jogat az Elad6hoz intezett egyoldalu jognyilatkozattal gyakorolhatja a veteli jog 

egeszere vagy annak egy reszere. A jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a veteli joggal erintett 

mennyiseget, a teljesitesi helyet es a szallitasi hatarid6t. A veteli jog alapjan t5rten6 szallitasokra 

egyebekben jelen szerz6des rendelkezeseit kell megfelel6en alkalmazni. 

Vev6 a veteli jogat a szerz6des teljes id6tartama alatt jogosult gyakorolni. 

III. A teljesites helye, az atadas-atveteli feltetelek 

1. A teljesites (szallitas) helye: Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat kozigazgatasi 

teriilete. 

2. Elad6 a megrendeleseket munkaid6ben koteles az eseti megrendelesben meghatarozott 

helyszinekre eljuttatni. Elad6nak a szallitas napjat el6re kell jeleznie, melynek id6pontjar61 a Vev6 

altai kijelOlt kapcsolattart6 szemellyel kell egyeztetnie. 

3. Vev6 (vagy az altala megbizott szemely) az atadas-atvetel id6pontjaban koteles ellen6rizni az 

olt6anyagok mennyisegi megfelel6seget. Az ellen6rzes helye megegyezik a teljesites helyevel. 

IV. Vetelar 

1. Elad6nak a jelen szerz6deskotes alapjaul szolgal6 kozbeszerzesi eljarasban tett ajanlatanak 
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megfelel6en a jelen szerz6des alapjan leszallitasra keri.i16 vakcina egysegara (1 sorozat vakcina 

ara): ................. HUF + AFA, azaz ...................... forint plusz altahinos forgalmi ad6/sorozat. 

A fenti egysegar a szerz6des hatalya alatt kotOtt es semmilyen kori.ilmenyek kozott nem 

valtoztathat6 meg. V ev6 a leszallitott mennyiseg aranyaban koteles a vetelar megfizetesere, 

teteles elszamolas mellett. 

Az ar a Vev6 altal megjelolt teljesitesi helyekre (Budapest F6varos X. keri.ilet K6banya 

kozigazgatasi teri.ilete) leszallitva, es fuvareszkozr61 a Vev6 altal meghatarozott he lyre lerakva 

ertend6. Ennek megfelel6en a fenti ar az Elad6 altal a jelen szerz6des alapjan teljesitend6 

valamennyi kapcsol6d6 szolgaltatas ellenerteket is tartalmazza, igy a fenti vetelaron tulmen6en 

Elad6 semmilyenjogcimen nemjogosult a Vev6t61 tovabbi dij- vagy koltsegteritest igenyelni. 

2. Az AFA bevallasa es a megfizetese a hatalyos ad6jogszabalyok szerint tortenik. 

V. Csomagolas 

1. Elad6 a leszallitand6 arut sziikseg szerint gongyolegben, vagy a szallitas m6djanak, illetve a 

torzskonyvi el6irasoknak megfelel6 egyeb csomagolasban szallitja le. A csomagolason a 

szavatossagi lejaratot j6llathat6an meg kell jelOlni. Elad6 vallalja, hogy kiilOnleges kezelest igenyl6 

arukat az el6irasoknak megfelel6 m6don (pl.: hutve) szallitja. 

2. Elad6 a termekek ,Release Certificate" bizonylatat az adott tetelb61 t5rten6 els6 szallitast 

megel6z6 napon megki.ildeni koteles. A Release Certificate-nek az alabbiakat kell tartalmaznia: 

• a beerkez6 aru nevet es azonosit6 (katal6gus) k6djat, 

• az aru gyart6jat, 

• a gyartas helyszinet, 

• a gyartasi szamot(lot/sarzs ), 

• a gyartasi tetel gyartasanak es lejartanak idejet, valamint 

• az elvegzett gyart6i muszaki biztonsagi es sziikseg eseten kemiai ellen6rzesekkel 
alatamasztott, a termek megfelel6segere vonatkoz6 nyilatkozato(ka)t, datummal, az arra 
feljogositott szemely(ek) altai ervenyesen alciirva. 

Elad6nak a Release Certificate-tel egyiitt meg kell kiildenie arra vonatkoz6 nyilatkozatat, hogy a 

termekeket az aruk gylijt6csomagolasanje101t koriilmenyek kozott raktarozza, szallitja es adja at. 

VI. Penziigyi elszamolas, fizetesi feltetelek 

1. Elad6 a szamla kiallitasara a II. 3. pont alapjan az eseti megrendelesben (az adott lehivasban) 

szerepl6 teljes mennyiseg teljes korii es szerz6desszeru leszallitasat kovet6en jogosult. A szamla 

mellekletet kepezi a leszallitott termekekre vonatkoz6, atveteli igazolassal ellatott szallit6level. 
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2. A Szerz6d6 Felek egyez6en rogzitik, hogy teljesitesen a szerz6deses kotelezettsegek Elad6 :iltali 

rnaradektalan teljesiteset es a szamla Vev6 altali atvetelenek rnegtOrtentet is ertik. 

3. A szarnlat a V ev6 nevere es cirnere kell kiallitani es a Vev6 cirnere kell benyujtani. 

4. A nern a fenti helyen benyujtott szarnla alapjan kifizetes nern teljesithet6, ezekben az esetekben a 

V ev6 fizetesi kesedelrne kizart. 

5. Ha a Vev6 reszer61 kifogas rneriil fel a benylijtott szarnlaval osszefliggesben, ugy Vev6 koteles a 

kifogasolt szarnlat 10 napon beliil visszajuttatni az Elad6 reszere. Ebben az esetben az atutalasi 

hataridot a korrigalt szarnla Vev6 altali kezhezvetelet61 kell szarnitani. Alakilag vagy/es tartalrnilag 

nern rnegfelel6 szarnla kiallitasa eseten az Elad6 koteles uj szarnlat kiallitani. 

6. Vev6 a kifizeteseket az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tOrveny (Art.) 36./A. § 

rendelkezeseinek figyelernbe vetelevel teljesiti. 

A szarnlak kifizetesenek feltetele, hogy Elad6 atadja a Vev6nek a teljesites id6pontjat61 szarnitott 30 

napn:il nern regebbi nernlegesnek rnin6siil6 egyiittes ad6igazolast. A nernlegesnek rnin6siil6 

egyiittes ad6igazolasnak a szarnla kifizetesenek idopontjaban is ervenyes kell Iennie. Arnennyiben 

az egyiittes ad6igazolas koztartozast rnutat, az azt kovet6 eljarasra az Art. 36/ A. § ( 6) bekezdesere 

tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdese az iranyad6. 

7. Kesedelrnes fizetes eseten Elad6 jogosult a Ptk. 6:155 § szerint kesedelrni karnat felszarnftasara. 

8. Az Elad6t rnegillet6 esedekes vetelarat (vetelarreszletet) a Vev6 a szarnla kezhezvetelet61 

szarnitott 30 napon beliil egyenliti ki az Elad6 . . . . . . . . . . . . Banknal vezetett . . . . . . . . . .. sz:irnu 

bankszarnlajara torten6 atutalassal a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdeseben es a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 

bekezdeseben foglaltak szerint. 

9. Elad6 kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdese ertelrneben nern fizet, illetve szarnol el a 

szerz6des teljesitesevel osszefliggesben olyan koltsegeket, rnelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) 

pontja szerinti felteteleknek nern rnegfelel6 tarsasag tekinteteben rneriilnek fel, es rnelyek az Elad6 

ad6koteles jovedelrnenek csokkentesere alkalrnasak, illetve az Elad6 kijelenti, hogy a szerz6des 

teljesitesenek teljes id6tartarna alatt tulajdonosi szerkezetet a Vev6 szarnara rnegisrnerhet6ve teszi 

es a Kbt. 125.§ (5) bekezdes szerinti iigyletekr61 a Vev6t haladektalanul ertesiti. 
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10. Vevo jogosult es koteles a szerzodest felmondani - ha szukseges olyan hataridovel, amely 

lehetove teszi, hogy a szerzodessel erintett feladata ellatasar61 gondoskodni tudjon - ha az Elad6ban 

kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez valamely olyan jogi 

szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) 

bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek, illetve ha az Elad6 kozvetetten vagy kozvetleniil 

25 %-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint 

jogkepes tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott 

felteteleknek. Ezen esetekben Elad6 a szerzodes megszunese elott mar teljesitett szallitas 

szerzodesszeru penzbeli ellenertekere jogosult. 

VII. Garancia, szerzodesszeges, felelosseg a teljesitesert 

1. Elad6 szavatol azert, hogy a legfrissebb gyartasi tetelekbol (sarzs) szallitja le az arukat, ennek 

megfeleloen a leszallitott aruk a szallitas napjat61 szamitottan legalabb 24 h6nap felhasznalhat6sagi 

idovel rendelkeznek. 

Amennyiben barmely termekkel szemben minosegi kifogas meriilne fel, annak kicsereleset az Elad6 

sajat koltsegen a kifogas kozlesetol szamitott 24 6ran beliil megkezdi es 3 munkanapon beliil 

leszallitja. Azon esetben amennyiben az Elad6 a jelen pont szerinti kicserelesi kotelezettsegenek 

nem tesz eleget, ugy a Vevo jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Ezen esetben az 

Elad6t karterites nem illeti meg, azonban koteles a V evo valamennyi karat megteriteni, valamint a 

2. pont szerinti kotbert megfizetni. 

2. A Szerzodo Felek az Elad6 kesedelmes, valamint hibas teljesitese, tovabba a szerzodes 

meghiusulasa esetere kotbert kotnek ki az alabbiak szerint: 

2.1. Kesedelmes teljesites eseten Elad6 a kesedelem minden naptari napjara kotbert koteles fizetni a 

V evonek. A kotber alapja a kesve, vagy le nem szallitott aru nett6 vetelara, merteke pedig naptari 

naponkent 0,5 %, de legfeljebb a kesedelemmel erintett termekek teljes nett6 vetelaranak 20 %-a. 

2.2. Ha a kesedelmi kotber merteke eleri a 2.1. pont szerinti maximumot, ugy Vevo sulyos 

szerzodesszegesre val6 hivatkozassal jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Vevo ez 

esetben a megallapitott kotberen feliil karat es koltsegeit is kovetelheti. 

2.3. Hibas teljesites eseten az Elad6 az erintett olt6anyag ertekenek alapulvetelevel - a hibas 

olt6anyag (gyartasi tetel) kicsereleseig, illetve az OEK altai torteno felszabaditasig - napi 0,5 % 

kotber, de legfeljebb a hibas teljesitessel erintett termekek teljes nett6 ellenertekenek 20 %-anak 

megfizetesere koteles. A hibas teljesitesi kotber esedekesse valik, ha a Vevo a hibas teljesitessel 
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kapcsalatas igenyet az Elad6nak bejelentette. 

2.4. Az Elad6nak felr6hat6 lehetetleni.iles, az Elad6 altai a teljesites jagas ak nelkiili megtagadasa es 

az Elad6 felr6hat6 magatartasa miatt a Vevo altai jagszeriien gyakarolt elallas, felmandas 

(meghiusu1as) eseten az E1ad6 kotber es karteritesi felelosseggel tartazik. A meghiusulasi kotber 

merteke 15 %, alapja a teljes szerzodeses alapmennyisegre szamitatt nett6 vetelar, azaz ................. . 

Ft. 

2.5. Vevo a felmeriilo kotbert minden esetben kiszamlazza, es azt Elad6 koteles 8 (nyalc) napan 

beliil Vevo reszere egy osszegben, teljes egeszeben megfizetni. E1ad6 tudamasu1 veszi es 

kifejezetten hazzajarul ahhaz, hagy a jelen szerzodesben meghatarozatt vetelar kifizetesenek 

feltetele a kotber megfizetese. Vevo a Kbt. 130.§ (6) bekezdesenek megfeleloen beszamitasra 

jagasu1t. 

2.6. Vevo fenntartja a jagat, hagy a k6tbert meghalad6 karat Elad6val szemben ervenyesitse. 

3. Ha az Elad6 penzligyi helyzeteben a1yan lenyeges valtazas kovetkezik be, amely a szerzodes 

te1jesiteset vesze1yezteti, a Vevo jagasult a szerzodestol elallni. A Szerzodo Felek ilyen lenyeges 

fizetokepessegben bekovetkezo valtazasnak tekintik kiilOnosen, ha az Elad6val szemben a szerzodes 

teljesitesenek idotartama alatt jagerore emelkedett fizetesi meghagyas utjan koveteles ervenyesitese 

van falyamatban, illetve az Elad6 csod-, fe1szama1asi-, vagy vegrehajtasi eljarast elrendel6 jageros 

hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben az E1ad6 penziigyi he1yzeteben a je1en bekezdesben 

faglaltak szerinti lenyeges valtazas kovetkezik be, koteles a v evot a koriilmeny bekovetkezesetol 

szamitatt 8 napan beliil irasban ertesiteni. 

4. Elad6 nem felel kotelezettsegei esetleges elmulasztasaert, ha annak aka elore nem lathat6, 

elharithatatlan kiilso tenyezore (vis maior) vezetheto vissza. A vis maiarnak kozvetlen 

osszefuggesben kelllennie az Elad6 tevekenysegevel es a bekovetkezett szerzodesszegessel. 

VIII. A Szerzodo Felek egyiittmiikodese 

1. A Szerzodo Felek a szerzodes teljesitese saran egyiittmiikodni kotelesek. Ennek saran a Szerzodo 

Felek minden alyan akadalyr61 vagy koriilmenyrol, amely a szerzodes teljesitese szempantjab61 

lenyeges, kotelesek egymast irasban haladektalanul ertesiteni. Az irasbeli ertesites akkar tekintendo 

kezbesitettnek, ha azt pastan ajanlatt kiildemenykent kiildtek meg a cimzettnek, es a cimzett az 

atvetelt igazalta, illetve ha telefaxan keriilt elkiildesre, az atvetel megtOrtentenek visszaigazalasaval. 
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2. A Szerz6d6 Felek az adataikban bekovetkez6 mindennemii valtozast, kiilonosen a ceg cimenek, 

bankszamlaszamanak es ad6szamanak valtozasat a masik fellel a valtozast kovet6 3 naptari napon 

beliil irasban kotelesek kozolni. Ezen bejelentesi kotelezettseg elmulasztasab61, vagy kesedelmes 

teljesiteseb61 fakad6 minden karert a mulaszt6 felet terheli a felel6sseg. 

IX. Kapcsolattartas 

1. A szerz6des teljesitesevel kapcsolatos tigyintezesre es kapcsolattartasra a felek altal 

felhatalmazott szemelyek 

Vev6 reszer61: 

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

A kapcsolattartasra felhatalmazott szemely jogosult az Elad6 szerz6desszerii teljesitesenek 

igazolasara. 

Elad6 reszer61: 

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

Nevezett szemelyek a szerz6des m6dositasara ktilon felhatalmazas hianyaban nemjogosultak. 

2. Elad6 a szerz6des hatalya alatt koteles folyamatosan fenntartani (biztositani) a kapcsolattartas 

lehet6seget a szerz6des szerinti feladatai ellatasahoz sztikseges m6don es mertekben. 

X. Az aru atvetele, mennyisegi, minosegi kifogasok 

1. Az aruk leszallitasakor a Vev6 kepvisel6je az arut mennyisegi1eg atveszi. Az olt6anyagok 

mennyisegi vizsga1ata es atvetele az olt6anyagoknak az 11.2. pontban meghatarozott teljesitesi 

helyre t5rten6 megerkezesekor t5rtenik. 

2. A mennyisegre vonatkoz6 okrnanyok a leszallitott olt6anyagokkal egytitt erkez6 szallit6level es 

fuvarlevel. 
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3. A csomagegysegek sertetlenseget, mennyiseget, a hiit6lanc folyamatossaganak biztositasat a 

V ev6 ellen6rzi. A sertetlen es megfelel6 mennyisegii csomagegysegekkel sz616 fuvarokmanyok 

atvetelevel, a szallit6level alairasaval mennyisegileg a szallitas befejezest nyer. 

4. A szallitaskor, illetve az Elad6 altal vegzett atadaskor esetlegesen serUlt csomagegysegekr61 az 

Elad6 es a Vev6 jegyz6konyvet keszit, amelyben rogzitik a seri.iles altal erintett csomag 

azonositasara alkalmas adatokat, a seriiles mertekenek leirasat, az esetlegesen felhasznalasra 

alkalmatlanna valt olt6anyagok mennyiseget, a seriiles feltetelezett okanak leirasat, valamint az 

OEK seriilt olt6anyagok tovabbi sorsara vonatkoz6 rendelkezeset. 

A szallitas soran bekovetkez6 seri.ilesnek min6siil, ha megallapithat6, hogy az olt6anyag 

h6merseklete az el6irt erteknek nem felel meg, illetve a szallitas soran, a csatolt szallit6level alapjan 

megallapithat6, hogy a hiit6lanc folyamatossaga nem volt biztositott. 

5. Vev6 a X.3. es X.4. pont szerinti seriilt olt6anyagok tovabbi sorsara nezve ertesiti a Elad6t. 

XI. Minosegi ellenorzes 

1. A leszallitott olt6anyagok osszetetelere, min6segere, tarolasara, kezelesere, hasznalatanak 

m6djara vonatkoz6an az olt6anyag elfogadott tOrzskonyvezesi dokumentaci6ja es az ervenyes 

alkalmazasi el6irasok rendelkeznek. Abban az esetben, ha az olt6anyag nem rendelkezik 

Magyarorszagon elfogadott alkalmazasi el6irassal, akkor Elad6 az ajanlat reszekent benyujtott 

felel6s forditassal ellatott idegen nyelvii el6iras Vev6 altal j6vahagyott magyar nyelvii szoveget 

koteles az olt6anyaghoz csatolni. 

2. Min6segi vita eseten az olt6anyag min6segenek ellen6rzesere az Orszagos Epidemiol6giai 

Kozpontban (OEK) keriil sor. Elad6 koteles 48 6ran beliil az ellen6rzeshez sziikseges EU-OCABR 

min6segi dokumentaci6t, harom eredeti csomagolasu bemutat6 mintat, a hozza tartoz6 minden 

dokumentaci6val (Marketing Information Form, Certificate of Analysis, hiteles forditasu a Vev6 

altal j6vahagyott alkalmazasi el6iras) egyiitt az OEK 1097 Budapest, Albert Florian ut 2-6. szam 

alatti telephelyere eljuttatni. 
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3. Az olt6anyagok min6segi ellen6rzese az OEK altai meghatarozott koveteimenyek szerint 

tortenik. A jogszabaiyi felteteiek fennallasa eseten az EU-OCABR min6segi dokumentum 

eifogadasa aiapjan kiallitott hat6sagi bizonyitvanyt az igazgatasi szoigaltatasi dij befizetese 

igazoiasanak kezhezveteie utan az OEK kiadja az Eiad6nak. 

4. Kizar6Iag az OEK altai megfeiei6nek min6sitett, a jogszabaiyi felteteiek fennallasa esten 

felszabaditott, illetve az OEK altai eifogadott dokumentaci6vai rendelkez6 gyartasi szamu 

olt6anyag tekinthet6 a szerz6desben foglalt min6segi kovetelmenyeknek megfelel6nek. 

5. A nem megfelel6nek min6sitett gyartasi tetel leszallitasa hibas teljesitesnek tekintend6, melyr61 

az OEK haladektalanul ertesiti az Elad6t. 

6. Hibas teljesitesnek min6stil, ha a leszallitott olt6anyag OEK altai t6rten6 felszabaditas, az 

Elad6nak felr6hat6 mulasztas miatt, kesedelmet szenved. 

7. Az Elad6 - a nem megfelel6nek, illetve a X.3. es X.4. pont szerint seriiltnek min6sitett 

olt6anyagok eseteben - koteles sajat koltsegen gondoskodni a hibasnak min6sitett olt6anyagoknak a 

vizsgalat es a betarolas helyer61 t6rten6 visszaszallitasar61, illetve azok szakszerii 

megsemmisiteser61. 

XII. Engedelyek 

1. Elad6 a jelen szerz6des alapjan kizar6lag a hatalyos szabvanyoknak megfelel6, a magyarorszagi 

forgalomba hozatalra vonatkoz6 engedelyekkel rendelkez6, Magyarorszagon vagy az Eur6pai Uni6 

barmely tagallamaban t6rzskonyvezett arut szallithat le. 

2. Amennyiben barmely aru tekinteteben az el6irt engedelyeket visszavonjak, az aru 

forgalmazasanak lehet6seget felftiggesztik vagy megsziintetik, Elad6 koteles e kortilmenyr61 Vev6t 

haladektalanul ertesiteni. 
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Vev6 vallalja, hogy egyes aruk forgalomb61 t0rten6 kivonasa eseten- a kivonas elrendelesetol 

szamitott, az OGYI eloirasban meghatarozott idon beliil - az arukat osszegyujti es az Elad6 

rendelkezesere bocsatja. Az Elad6 kotelezettsege az osszegylijtott aruk elszallitasa. A fentiekkel 

kapcsolatban keletkezett igazolt koltsegek Elad6t terhelik. 

A fenti esetben a Szerz6d6 Felek a kiesett arucikk massal t6rten6 p6tlasar61, illetve azok 

ellenertekenek beszamitasar61 esetenkent allapodnak meg. 

XIII. Kiilon rendelkezesek 

1. Az ujonnan tOrzskonyvezett vagy mas eloiras szerinti uton engedelyezett es forgalomba hozatali 

engedellyel rendelkez6 aruk forgalomba hozatalar61 az Elad6 tajekoztatast ad a Vev6 reszere. A 

tajekoztatas kiterjed a keszitmeny osszetetelere, hatastani ismertetesre, javallatokra, adagolasra, 

lejarati idejere, tarolasi eloirasra, rendelhetosegre es az A TC k6d, vamtarifaszam, termeloi ar, 

nagykereskedelmi ar, fogyaszt6i ar kozlesere. 

XIV. Uzleti titok, kozerdekii adatok 

1. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat, valamint a 

teljesitesiik soran az egymasnak atadott informaci6kat bizalmasan kezelik. Ez ertelemszeruen nem 

vonatkozik azokra az informaci6kra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetove. 

2. Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok, igy kiilonosen a Kbt. es az 

allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. tOrveny szerinti illetekes ellen6rz6 szervezetek (Allami 

Szamvevoszek, Eur6pai Szamvevoszek, Kormanyzati Ellenorzesi Hivatal, bels6 ellenorzesi 

szervezetek stb.) feladat- es hataskoriiknek megfeleloen a kozbeszerzesi eljarasokat es az azok 

alapjan megkotOtt szerzodesek teljesiteset rendszeresen ellenorizhetik, s resziikre a jogszabaly 

szerinti informaci6 megadasa iizleti titokra va16 hivatkozassal nem tagadhat6 meg. 

3. Elad6 a jelen szerzodes alairasaval elfogadja az Allami Szamvevoszek ellenorzesi jogosultsagat, 
illetve - a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagar61 sz616 rendelkezesek ertelmeben - a jelen 
szerzodes lenyeges tartalmara vonatkoz6an a tajekoztatast iizleti titokra hivatkozassal nem tagadja 
meg es e kovetelmenyeket a szerzodes teljesitesebe bevonni kivant valamennyi alvallalkoz6val 
szemben is ervenyesiti. Elad6 a jelen szerzodes alairasaval tudomasul veszi, hogy az Allami 
Szamvev6szekr61 sz616 2011. evi LXVI. tOrveny 5. §-anak (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az 
Asz vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott beszerzeseket es az allamhaztartas 

AJANLATTETELI DOKUMENT ACI6 

,HPV elleni ved6oltas beszerzese adasveteli szerz6des kereteben, 2014." 



32 

alrendszereinek vagyomit erint6 szerz6deseket a megbiz6mil, a megbiz6 neveben vagy 
kepviseleteben eljar6 termeszetes szemelynel es jogi szemelynel, valamint azoknal a szerz6d6 
feleknel, akik, illetve amelyek a szerz6des teljesiteseert felel6sek, tovabba a szerz6des teljesiteseben 
kozremiikod6 valamennyi gazdalkod6 szervezetnel. Elad6 a jelen szerz6des alairasaval tudomasul 
veszi, hogy az, aki az allamhaztartas valamely alrendszerevel penztigyi, illetve tizleti kapcsolatot 
letesit, keresre koteles a jogviszonnyal osszefUgg6 es a kozerdekb61 nyilvanos adatokra 
vonatkoz6an tajekoztatast adni, valamint azt, hogy a koltsegvetesi penzeszkozok felhasznalasanak 
nyilvanossagara tekintettel a szerz6des lenyeges tartalmar61 a tajekoztatas uzleti titok cimen nem 
tagadhat6 meg. 

XV. Zar6 rendelkezesek 

1. Jelen szerz6des az alairas napjaval lep hatalyba, rendelkezesei att61 a napt61 fogva kotelez6en 

alkalmazand6k. 

2. A Szerz6d6 Felek egyez6en rogzitik, hogy jelen szerz6des csak irasban m6dosithat6 a Kbt. 132.§ 

rendelkezeseivel osszhangban. 

3. Jelen szerz6des a Vev6 altallefolytatott kozbeszerzesi eljaras felhivasaval es dokumentaci6javal, 

az Elad6 kozbeszerzesi eljaras soran tett ajanlataval, valamint a kozbeszerzesi eljaras soran 

keletkezett tovabbi dokumentumokkal, illetve az 1. melleklettel egytitt ervenyes, es ezen 

dokumentumok a jelen szerz6des reszet kepezik fizikai csatolas nelkiil is. 

4. A jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a Ptk., a Kbt., tovabba a vonatkoz6 

egyeb hatalyos jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6ak. 

Jelen Szerz6des ... szamozott oldalb61 all, es azt a Szerz6d6 Felek elolvasas es ertelmezes utan, 

mint akaratukkal mindenben megegyez6t, alulirott helyen es napon 6 peldanyban j6vahagy6lag 

frtak ala. 

Budapest, ............................. . 

Vevo Elad6 

Penztigyi ellenjegyzes: 

Szakmai es jogi szignal6: 

Mellekletek: 1. melleklet: Termeklefras 
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5. MUSZAKI LEiRAS, SPECIFIKACIO 

Olt6anyag megnevezese: Human Papilloma vakcina 6, 11, 16,18 tipus adszorbealt injekci6 

el6ret5lt5tt fecskend6ben rekombimins. 

ATC k6d: J07BM01 

A beszerzesre keriil6 ved6oltas mennyisege: 150 sorozat, tovabba opcionalisan 350 sorozat. 
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