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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről az 

Paramedical Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 21/a.; adószáma: 
12675461-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-207486, képviseletében:       ügyvezető), mint eladó (a továbbiakban: 
,,Eladó"), 

másrészről 

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.; adószám: 
15324683-2-43; képviseli:          Főigazgató) mint vevő (a továbbiakban: ,,Vevő"), 

együttesen, mint „Szerződő Felek'' vagy „Felek" között az alábbi feltételekkel a megjelölt helyen 
és napon: 

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I.31.) 
Korm.határozattal összhangban, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet alapján kapott egyedi mentesítésre tekintettel Vevő 
és Eladó a koronavírus-járvány elleni védekezésre tekintettel az alábbi szerződést köti. 

I. A szerződés tárgya és mennyisége

1.1 Jelen szerződés tárgyát képezi az 1. számú mellékletben meghatározott kórházi ágyak (a 
továbbiakban: áru, berendezés), jelen szerződésben előírt feltételek szerinti szállítása a kiskunhalasi 
konténerkórházba, Vevő birtokába és tulajdonába adása, üzembehelyezése az 1. számú 
mellékletében megjelölt határidőn belül. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor 
azt aláírásával az utolsó szerződő fél is ellátta és a feladatok szerződésszerű teljesítéséig tart 
azzal, hogy Eladó saját kockázatára a teljesítést a szerződéskötést megelőzően is 
megkezdheti tekintettel a koronavírus okozta rendkívüli helyzetre. 

Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges jogszabályi feltételekkel és hatósági 
engedélyekkel rendelkezik. 

A leszállításra kerülő berendezésnek az átadás-átvételkor rendelkeznie kell az adott berendezésre 
vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és - az osztályba sorolástól függően a 4/2009. 
(III.17.) EÜM rendelet és a 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet alapján --CE megfelelőség értékelési 
tanúsítvánnyal. 

II. A Vételár

2.1 A jelen szerződés tárgyát képező áru tételes és összességében megállapított ellenértéke, az 1. számú 
mellékletben kerül feltüntetésre (továbbiakban: ,,Vételár"). A Vételár a jelen szerződésben 
meghatározott valamennyi feladat szerződés- és jogszabályszerű teljesítése érdekében felmerülő 
költséget magában foglalja. 

2.2 A vételár kiegyenlítése: 
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4.6 Eladó felelősséggel tartozik a berendezések üzembe helyezésének helyszínén található 
vagyontárgyakért, az általa a beépítés, üzembe helyezés során esetlegesen okozott károkat köteles 
megtéríteni, vagy Vevő ilyen irányú igénye esetén az eredeti állapotot helyreállítani. 

V. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

5.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik az Eladó részéről különösen, de 
nem kizárólagosan az 5 napon túli szállítási késedelmet. Vevő szerződésszegésre hivatkozva 
felmondással, egyoldalúan megszüntetheti a szerződést, amennyiben a másik fél hibásan, továbbá 5 
napot meghaladóan késedelmesen teljesít. 

5.2 Tekintettel a beszerzés összértékére és a határidőben történő, szerződésszerű teljesítés kiemelt 
fontosságára valamint a szerződéskötéskor fennálló rendkívüli egészségügyi helyzetre (koronavírus 
járvány), Felek kifejezetten rögzítik, hogy Eladó felel a szerződésszegésből bekövetkező azon 
közvetlen és következményi kárért, amelyek bekövetkezéséért felelős. A kialakult egészségügyi 
helyzetre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladó a megrendelést 
határidőben nem teljesíti, Vevő jogosult a terméket más Eladótól beszerezni. Felek megállapodnak 
abban, hogy ebben az esetben az esetleges árkülönbséget Eladónak kell viselnie. 

VI. Vegyes-és záró rendelkezések

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének 
elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden 
esetben Vevő székhelye. Jogviták esetére a magyar jog az irányadó, és Szerződő Felek, értékhatártól 
függően alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság, illetőleg törvényszék 
eljárásának. 

A Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult: 
A Vevő részéről teljesítésigazolásra jogosult:  Kapcsolattartó címe:  
E-mail cím:

Az Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult: 
Telefonszám: 
E-mail cím:

Felek kapcsolattartási vagy egyéb (különösen cég) adataikban bekövetkező változásokról egymást 
írásban tájékoztatni kötelesek, amely tájékoztatások automatikusan jelen szerződés részévé válnak. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V 
törvény (,,Ptk.") hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó kötelezettséget 
vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul 
tájékoztatja az Vevőt. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek 
minősül, Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült 
kárának megtérítését
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követelni -, Eladó kártalanítása nélkül. Kijelenti továbbá, hogy megfelel a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok államháztartási törvényben meghatározott feltételeinek. 

6.6 Eladó a jelen Szerződés aláírásával kapcsolatosan tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/ 46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és az abban 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

6. 7 Jelen szerződés négy ( 4) egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből egy példány 
Eladót, három példány Vevőt illeti. 

Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést elolvastuk, a tartalmát együttesen értelmeztük, s azt, mint 
akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal írjuk alá 
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Ellen jegyzem: 
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