SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 85/E/2010./SZTE/BF/1
mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (a továbbiakban:
Megrendelő), és GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. 1044 Budapest, Váci út 77. (a
továbbiakban: Szállító) között a 85/E/2010./SZTE/BF általános egyszerű tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.
1. A szerződés tárgya
1.1 A szerződés tárgya a Megrendelő 85/E/2010./SZTE/BF számú ajánlati felhívás
2. részajánlati körében részletesen meghatározott „1 db Ultrahang készülék (kisállat
(patkány, egér)) kardiovaszkuláris vizsgálatok végzéséhez)” szállítása.
1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie az 85/E/2010./SZTE/BF eljárási számú
ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeknek és specifikációnak, valamint a
Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített
jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.
1.3. Teljesítés határideje:
A szerződéskötés időpontjától számított 28 napon belül
2. Vételár
2.1 A Szállító által e szerződés alapján leszállított berendezés bruttó ára nem lehet magasabb a
szállító által az ajánlatban megadott árnál (11 400 000.- Ft + Áfa).
Az ajánlati ár tartalmazza a készülék helyszínre történő szállításának és helyszínen történő
beállításának és teljes körű installálásának költségeit, betanítás költségét.
2.2. E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat,
szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.
2.3 A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a
Kbt.-ben rögzítettek alapján.
2.4 Az ajánlati ár tartalmazza a közbeszerzés tárgyát képező készülékhez - Ultrahang készülék
(kisállat (patkány, egér) kardiovaszkuláris vizsgálatok végzéséhez) - tartozó ingyenes
vezérlőszoftver frissítést 1 évig azzal a megjegyzéssel, hogy a szoftver az ultrahang készülék
elválaszthatatlan része, anélkül nem működik, illetve a szoftvert más berendezésben,
számítógépben nem lehet használni.
3. Fizetési mód
3.1 A Megrendelő a fenti 2.1 pont szerinti vételárat - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési
helyen való teljesítést és sikeres beüzemelést követő 30 napon belüli átutalással, a Szállító
Kereskedelmi és Hitelban Zrt-nél vezetett 10200971-21523757-00000000 számú számlájára
való átutalással egyenlíti ki. A fizetés esedékességekor Szállító az áruszámlához csatolni
köteles az átvételi elismervényét.
3.2 Az Áru tulajdonjoga a vételár - részteljesítés esetén a vételár megfelelő része - teljes
kifizetése után száll át Megrendelőre.
3.3 Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. Szerinti késedelmi kamat
számlázására jogosult. Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 305.§ szakaszai és a Kbt. 306/A.
§ is irányadóak.
3.4. Megrendelő felhatalmazza Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek
teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli
értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi
szolgáltatójánál érvényesítse.
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4. A teljesítés helye:
Szállítási és számlaküldési cím
Szegedi Tudományegyetem ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 12.
Számlázási cím:
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
5. Szállítási feltételek és határidők
5.1. A szerződés hibás teljesítése esetén követendő eljárás:
a) A Megrendelő a nem szerződésszerű teljesítés vagy rendeltetésszerű használatot
befolyásoló sérülés esetén a Szállítónál jogosult kifogással élni.
b) Megrendelőnek a kifogás foganatosítására nyitva álló szerződéses határideje 30 napig áll
fenn. Megrendelő ez alatt jogosult a specifikált kifogást Szállító felé érvényesíteni.
c) A Szállító a benyújtást követő 10 napon belül köteles az indokolt jogszerű kifogás szerint
teljesíteni.
6. Csomagolás
6.1 A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A
csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
feliratokat, illetve címkéket.
7. Az Áru átvétele, tárolása
7.1 Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő, vagy a
Megrendelő által kijelölt személy feladata. Az áruval együtt a Szállító köteles minden
szükséges leírást, igazolást csatolni, amelyet a forgalomba hozatalhoz bármely jogszabály
vagy előírás kötelezővé tesz
7.2 Az Áru fuvarozótól történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagoláson külsőleg
észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni
kárigényt és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti. Ha a Megrendelő megítélése szerint
szükséges, a (csomag) bontásra - a (csomag) bontás helyének és időpontjának megjelölésével
- rövid úton meghívja a Szállítót, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a
Szállító jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (csomag) bontás során tapasztalt
sérülésekről vagy hiányokról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a Szállító a (csomag)
bontáson az értesítés ellenére sem jelenik meg, a Megrendelő által felvett jegyzőkönyv a
Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.
7.3 Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő, vagy a
Megrendelő által kijelölt személy feladata.
7.4 Az áruval együtt a Szállító köteles minden szükséges leírást, igazolást, engedélyt csatolni,
amelyet a forgalomba hozatalhoz illetve felhasználáshoz bármely jogszabály vagy előírás
kötelezővé tesz.
8. Ellenőrzések, vizsgálatok, egyéb
8.1 A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és
méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt
feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.
8.2 Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a
szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a
Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a
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Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen
raktárról kielégíteni.
8.3. A Szállító cserealkatrészeket minimum7 évig biztosítja.
8.4. A Szállító a Számviteli Törvény 25. § 6. pontja alapján a Szállító köteles csatolni a
szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, mely tartalmazza a használati időt (a szoftvert
véglegesen vagy meghatározott ideig lehet használni).
9. Szavatosság, jótállás
9.1 A Szállító az üzembe helyezést követően minimum 12 hónap teljes körű jótállást vállal
és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes
mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői
tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a
jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül a helyszínen megkezdi a
hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges
javításokat szakszervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen
költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy
munkabér, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség
sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik.
9.2 A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a
jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.
9.3 Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a
Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.
10. Kötbér
10.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés
esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a
megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett
eszköz nettó értékének, a késedelem 10. napjáig napi 0,2%-a, a 10. napot meghaladó
késedelem esetén napi 0,5%, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a
szerződésszegések napján esedékessé válnak. A kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott
számlából levonni.
10.2 A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
11. A Megrendelő elállási joga
Az Áru felhasználásának jellegére tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a
Szállító 20 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a terméket más szállítótól megrendeli,
a Kbt. Előírása szerinti, az így felmerült többletköltséget a jelen szerződés szállítójára
hárítani.
12. Hatályba lépés
12.1 A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös
megegyezésével, írásos formában módosítható.
12.2 Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi
vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.
12.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a
közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést
alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a jelen
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szerződés, a jelen szerződés mellékletei, a Szállító által benyújtott ajánlat, illetve a
közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó.
12.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem,
vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan
erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által
igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő,
előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem
kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és
üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major
helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
13. Választott bíróság, alkalmazott jog
A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása
céljából – perértéktől függően - kikötik a Szegedi Városi Bíróság vagy a Csongrád Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szeged, 2010. október 29.

………………………………………
Szegedi Tudományegyetem

…………………………………………
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.
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