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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

amely létrejött 

egyrészről 

a Medipixel Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 
12/G., adószáma: 11815774241, cégjegyzékszáma: 01 09 678096, számlavezető bank: OTP Budapesti r., 
III. Flórián tér, bankszámlaszám: 11703006-20451044-00000000, képviseli:  ügyvezető), mint eladó (a 
továbbiakban: ,,Eladó")

másrészről 

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (székhelye 1125 Budapest, Diós árok 3., adószáma: 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 humánjátvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyat 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet sotán teendő 
intézkedésekről s7.óló 48/2020. (TTT.19.) Korm. renc-lelet a lapján kapott egyec-li mentesftfsre tekintettel Vevő 
és Eladó a koronavírus-járvány elleni védekezésre tekintettel az alábbi szerződést köti. 

Az Eladó tudomással bír arról, hogy a Vevő a jelen szerződés tárgyát képező Árut a Vevő által megjelölt 
helyszínen és a Vevő által megjelölt egészségügyi intézmény üzemelése körében kívánja használni, továbbá 
tudomással bír ezen egészségügyi intézmény szerepéről, jelentőségéről a jelen járványügyi helyzetben. 

I. A szerződés tárgya és mennyisége

1.1. A jelen szerződés tárgyát képezi az 1. számú mellékletben meghatározott és tételesen felsorolt 
termék a hozzá tartozó - a rendeltetésszerű használathoz szükséges - tartozékok, induló készlet (a 
továbbiakban: Áru), melyet a jelen szerződésben foglalt feltétele-kkel az Eladó elad, a Vevő pedig 
azt megveszi. 

1.2. A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott 
Árut az Eladó köteles a Vevő által a szállítást megelőzően megadott helyszínre szállítani, a Vevő 
birtokába és tulajdonába adni, üzembe helyezni, a gép használatát betanítani a jelen szerződés 1. 
számú mellékletében megjelölt határidőn belül. 

1.3. A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt aláírásával az utolsó szerződő fél is ellátta 
és a feladatok szerződésszerű teljesítéséig tart. 

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

1.5. A Felek rögzítik, hogy az eladó felelősségére a leszállításra keri.il � Árunak az átadás-átvételkor 
rendelkeznie kell az adott Árura vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és - az osztályba 
sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet és a 8/20003. (III.13.) ESzCsM rendelet 
alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség 
értékelési tanúsítvánnyal. 
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II. A Vételár

2.1. A jelen szerződés tárgyát képező Áru tételes és összességében megállapított ellenértéke a 
jelen szerződés l. számú mellékletében kerül feltüntetésre (a továbbiakban: Vételár). A 
Vételár a jelen szerződésben meghatározott valamennyi frl::icfat szr.rzőrlé.s- és 
jogszabályszerű teljesítése érdekében felmerülő költséget magában foglalja. 

2.2. A Vételár kiegyenlítése: 
A Vevő a vételárat a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla igazolt 
kézhezvételét követő 8 napon belül, átutalással teljesíti. A Vevő előleget nem fizet. 

2.3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatolni kell 
a szállítólevelet, valamint a 3.3. pontban megjelölt dokumentumokat, amelyek 
kézhezvételét követően a Vevő 3 munkanapon belül kiállítja és elektronikus úton megküldi 
Eladó részére a teljesítésigazolást. 

2.4. A teljesítés igazolására a Vevő kijelölt képviselője joiosttll. A teljesítés.igazolás akkor 
állítható ki, ha az Eladó az adott határidőkhöz kapcsolt A.rut szerződésszet·úen leszállította, 
üzembe helyezte és a gép kezelését betanította. 

2.5. Fizetési késedelem esetén a Vevőtől a késedelembe esés idején érvényes Ptk. 6:155.§ (1)
(3) bekezdés szerinLi késedelmi kamat igényelhető.

2.6. A vételár tartalmazza az Áru vételárát, a csomagolás és az 1. számú melléklet szerinti 
helyszínre szállítás költségét, minden, teljes körű teljesítéshez szükséges díjat, költséget 
azzal, hogy az Eladó a jótállás keretében végzett tevékenységekért díjat, költséget nem 
számíthat fel. Az Eladó a termékekhez kapcsolódó jótállás keretében köteles ellátni a gyártó 
által előírt karbantartásokat is, és e körben sem jogosult kiszállási díjat, anyagköltséget, 
munkadíjat stb. felszámítani kötelezettségei teljesítése esetén. A vételár tartalmazza továbbá 
a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, induló készletet. Amennyiben a 
terméket a kiszállítás helyszínéről a Vevő igénye szerint egy másik helyszínre kell szállítani, 
ez esetben ezen szállítási költség a Vevőt terheli. 

III. A teljesítés időpontja és helye, feltételei

3.1. A jelen szerződés tárgyát képező Áru részteljesítéshez kapcsolódó szállítási határidejét az 1. 
számú melléklet tartalmazza. A Vevő előteljesítést elfogad. 

3.2. Az Eladó a szállítás előtt legalább 1 munkanappal köteles az áru beérkezéséről a Vevőt 
értesíteni. 

3.3. Az Eladónak az alábbiak szerint kell átadni Vevő részére a jelen szerződés teljesítésével érintett 
dokumentumokat az átadás-átvételi eljárás során, melyek rendelkezésre bocsátása a 
teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele: 

Áru eredeti, tételes gyártói szállítói listája, 
érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megtelelőségi nyilatkozat, CE megfelelőség 
értékelési tanúsítvány, illetve annak magyar nyelvű fordítása), gyártási szám megadása, a 
gyártási tétel gyártásának és lejártának ideje, 
üzembe helyezési jegyzőkönyv, próbaüzemi jegyzőkönyv, 
a Vevő által erre kijelölt személyek betanításának megtörténtét igazoló jegyzőkönyv, 
Felhasználói kézikönyv, magyar nyelvű használati utasítás, 
jótállási dokumentáció, termékismertetők. 

3.4. Az Eladó köteles a jelen szerződésben részletezettek szerint az Árut leszállítani, beszerelni, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon üzembe helyezni, teljes körűen installálni, magyar 
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nyelvű használati utasítását átadni, alkahnazását betanítani, 12 hónap jótállást biztosítani, a 
jótállás ideje alatt a jótálláson kívüli gyártó által előírt karbantartást, felülvizseálatot, upd:-itF P.s 
upgrade feladatokat ellátni, az Áru átvételének napján a felhasználó betanítását elvégezni, 
ma$Ya1· nyelvi'.í hibabejelentő szolgálatot biztosítani és a jótállás lejártát követő 48 hónapon ál 
az Aru javításához szükséges cserealkatrész elérhetőségét bizto!JÍtani. Az Eladó köt lezettségct 
vállal arra, hogy az Áru működési zavara, vagy meghibásodása esetén - a hibabejelentést 
követően - 48 órán belül megkezdi a hiba elhárítását. Amennyiben a hiba elhárítása annak 
megkezdésétől számított S napon belül nem fejezhető be, az Eladó köteles a funkció ellátására 
megfelelő cserekészüléket biztosítani és üzembe helyezni a javítás időtartamára. 

3.5. A teljes körű installáció magában foglalja az Áru beszerelését és rendeltetésszerű használatra 
alkahnas módon történő üzembe helyezését. A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes 
forgalomba hozatali engedély bemutatását, valamint a felhasználói kézikönyv, használati 
utasítás magyar nyelven, nyomtatott formában és / vagy elektronikus formában (CD, DVD, 
egyéb elektronikus adathordozó), továbbá a karbantartási leírás átadását, valamint a betanításról 
szóló jegyzőkönyv átadását. 

3.6. A jelenlegi egészségügyi helyzetből adódó beszerzési sajátosságokra tekintettel, szükség szerint 
az üzembe helyezés és a próbaüzem megtartása, valamint a személyzet oktatása Eladó feladata, 
függetlenül attól, hogy a termék a felhasználás helyére vagy a Vevő által megjelölt más helyszínre 
kFriil lrs7:állitásra. F.z alapján Eladót az iizembe helyezés vonatkozásában a teljesítésigazolás 
kiállÍlúsál követően is rendelkezésre úllási kötelezettség terheli, amennyiben a termék nem a 
felhasználás helyére kerül leszállításra .Ezesetben a teljesítésigazolás kiállításának nem feltétele 
a üzembe helyezési jegyzőkönyv, próbaüzemi jegyzőkönyv, a Vevő által erre kijelölt személyek 
betanításának megtörténtét igazoló jegyzőkönyv átadása. 

3.7. A próbaüzem az eszköz felhasználási környezetében meghatározott ideig tartó 
rendeltetésszerű, hibamentes működését jelenti. 

3.8. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzendő karbantartási és javítási munkákat 
az Áru gyártója által előírt technológiai utasítás szerint látja el a teljesítési kötelezettségének 
teljes időtartama alatt. 

3.9. Az Eladó kijelenti, hogy 

kész és képes a Vevő jelen szerződés céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas 
színvonalú, határidőben történő teljesítésére, 
a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal 
rendelkezik, és azokkal a jelen szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, 
rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, 
a Vevő által rendelkezésre bocsátott információk alapján a vételár kialakításához szükséges 
lényeges információk rendelkezésére álltak, 
betartja a teljesítés helyén alkahnazott munkavédelmi-, környezetvédelmi-, és tűzvédelmi 
követehnényeket és egyéb Vevői kikötéseket. 

3.10. Az Áru üzembe helyezése és a próbaüzem megtartása, valamint a személyzet oktatása az Eladó 
feladata. A próbaüzem minden berendezés eselén az eszköz felhasználási környezetében 1 
napig tartó rendeltetésszerű, hibamentes működését jelenti. 

4.1. 

IV. Szavatossági feltételek, felelősség

Az Eladó szavatolja, hogy az általa szállított Áru maradéktalanul megfelel a jelen szerződés 
csatolás nélkül is elválaszthatatlan mellékletét képező Ajánlatában meghatározott minőségi 
specifikációnak és az Áru felhasználhatóságára vonatkozó szabvány szerint előírt szavatossági 
feltételeknek. 
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4.2. Az Eladó szavatolja, hogy az Áru megfelel Magyarország és az Európai Unió mindenkor 
hatályos jogszabályaiban meghatározott rendelkezéseknek. 

•I .3. Az Eladó az általa a jelen szerződés alapján rendelkezésre bocsátott Áru per-, tehet-, és 
igénymentességéért szavatosságot vállal és kijelenti, hogy non harmadik személyn�k 
semminemű joga nem áll fenn, mely az Áru tulajdonjogának megszerzését, az Áru Vevő általi 
felhasználását akadályozná, vagy lehetetlenné tenné. 

4.4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést a vonatkozó kötelező jogi normák 
(törvények, rendeletek, utasítások, szabványok, stb.) alapján végzi el. 

4.5. Az Eladó felelős a jelen szerződés szerinti Áru és a jelen szerződés alapján elvégzett feladatok 
minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért, teljes körűségéért. Felel továbbá minden olyan 
hibáért, hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan, 
szakmailag nem megfelelően, nem szakszerűen vagy nem teljes körűen teljesítette. Az Eladó 
felel továbbá minden olyan kárért, amely a próbaüzem jelen szerződésben vagy jogszabályon 
alapuló kötelezettségének megszegéséből ered. 

4.6. Az Eladó felelősséggel tartozik az Áru üzembe helyezésének helyszínén található 
vagyontárgyakért, az általa a beépítés, üzembe helyezés során esetlegesen okozott károkat 
köteles megtéríteni, vagy a Vevő ilyen irányú igénye esetén az eredeti állapotot helyreállítani. 

V. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

5.1. A szerződő felek kijelentik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik az Eladó részéről 
különösen, de nem kizárólagosan a 15 napon túli teljesítési késedelmet. A Vevő 
szerződésszegésre hivatkozva jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal 
felmondani. Elállás esetén a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani. Elállás esetén az 
Eladó köteles a kapott vételárat teljes egészében visszafizetni az elállás közlésétől számított öt 
napon belül a Vevó részére, míg a Vevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező Áru Eladó 
által elszállítását lehetővé tenni. 

5.2. Tekintettel a beszerzés összértékére és a határidőben történő, szerződésszerű teljesítés kiemelt 
fontosságára, valamint a szerződéskötéskor fennálló egészségügyi helyzetre, a Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy az Eladó felel a szerződésszegéséből bekövetkező azon közvetlen és 
következményi kárért, amelyek bekövetkezéséért felelős. A kialakult egészségügyi helyzetre 
tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a megrendelést 
határidőben nem teljesíti, a Vevó jogosult a terméket más eladótól beszerezni. 

VI. Vegyes-és záró rendelkezések

6.1. 

6.2. 

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

A Vevő részéról kapcsolattartásra és teljesítésigazolásra jogosult: 

Az Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult: 
A kapcsolattartó neve: 
A kapcsolattartó címe: 
Telefonszám: 
E-mail cím:
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6.1. A Felek bpcsnhittartási vagy egyéh (kiilönösen r:ég) achtaihan hekövetkn:ő változásokról 

egymást írásban tájékoztatni kötelesek, amely tájékoztatások automatikusan a jelen szerződés 
.részévé vál11ak. 

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

6.5. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Az 
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás 
esetén haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Az Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem 
átlátható szervezetnek minősül, a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni -, az Eladó kártalanítása nélkül. 
l<:ijelenti továbbá, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartási 
törvényben meghatározott feltételeinek. 

6.6. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával kapcsolatosan tudomásul veszi az Európai Parlament és 
a Tanács a természeten személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen aclatnk szahacl áramlásáról, v;ihimint a 9.'i/ 46/F.K irányelv hMálynn kfviil 
helyezéséről (állaláuus aJaLvéJehui re11Jelel) szúlú 2016. április 27-i (EU) 2016/6 79 .re11Jelelél 
(GDPR) és az abban foglaltaknak megfelelően jár el. 

6.7. A jelen szerződés 4 (négy) egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből egy 

példány az Eladót, három példány a Vevőt illeti. 

Alulírott szerződő felek a jelen szerződést elolvastuk, a tartalmát együttesen értelmeztük, és azt, mint 
akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal írjuk alá. 

A�/, 1/J. Bt,dll pest, 2020 ....... ·/ ....... . 

Medipixel Kft. 

képviseletében:  
ügyvezető 

Budapest, 2020 .. 2P.2Q.�,AJ .. 1J ...

Ellenjegyzem: 
ZOlO , Budapest, 2020 .......... MM .1. 3, .. . .  ..
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Sorszám Termék neve, leírása Termék darabszáma Termék szállítási ideje 
Nettó egységár 

forintban 

1 
1. TOPAZ mobil röntgen készülék 4 2 nap 23.800.000 Ft 

1 

Termék nettó összára 

forintban (mennyiség 
Áfa mértéke (%) 

és nettó egységár 

szorzata) 

95.200.000 Ft 27 

L ;zámú melléklet 

azÁEEK/15417-379/2020. sz�mú szerződéshez 

MEDIPIXEL 

Megadott műszaki 

tartalomtól való Egyéáb megjegyzés 

esetleges eltérés 

A szállítás helye: 
a szerződésben megjelölt 

kapcsolattartóval 

egyez:etendő 






