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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 

Szent Borbála Kórháza (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. U. 77., adószáma: 15384065-2-11, bankszámla 
száma: 10036004-00317351-00000000, képviseletre jogosult személy: dr. Lőke János mb. főigazgató) 
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), 
 
másrészről a 

Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (1045 Budapest, Berlini u. 47-49., 
cégjegyzékszám: Cg.01-09-167930, adószám: 10361863-2-41, bankszámlaszám: 10300002-
20208217-00003285) képviseli: Kovács Éva Zsuzsanna ügyvezető, mint Eladó (a továbbiakban: 
Eladó) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 
 
1. A szerződés létrejöttének előzménye: 

Szerződő felek jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy Eladónak az „EFOP-1.8.21-18 
azonosítószámú – Infekciókontroll tevékenység gyakorlati megvalósítása fekvőbeteg ellátást 
nyújtó intézményekben – elnevezésű pályázat, Fali-, és érintésmentes fertőtlenítőrendszer 
adagolók beszerzése” tárgyában kiírt versenypályázatra beadott árajánlata elfogadásra került 
Vevő részéről. A beszerzés feltételesen került kiírásra, a szerződés hatályba lépésének 
feltétele a Vevő nyertes pályázata. 

Vevő a szerződésben szereplő eszközök ellenértékét az „EFOP-1.8.21-18 azonosítószámú – 
Infekciókontroll tevékenység gyakorlati megvalósítása fekvőbeteg ellátást nyújtó 
intézményekben” pályázati forrásból finanszírozza. 

 
2. A szerződés tárgya: 

A jelen szerződés az „EFOP-1.8.21-18 azonosítószámú – Infekciókontroll tevékenység 
gyakorlati megvalósítása fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben – elnevezésű pályázat, 
Fali-, és érintésmentes fertőtlenítőrendszer adagolók beszerzése” tárgyú eljárás 
eredményeképpen, a Vevő beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján 
Vevő megrendeli, az eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termék(ek) 
szállítását. 

 
3. A szerződés határozott időre, 2019. október 15. napjától kezdődően 2019. december 31. 

napjáig terjedő időtartamra jön létre. Vevő előteljesítést elfogad. 
 

4. A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. 
 

5. A jótállás kezdete: a szerződésszerű teljesítéstől kezdődően. 
 
6. A fizetendő ellenérték: 

A szerződés szerint szállítandó eszközök vételára 9.714.200,- Ft+ ÁFA. A szerződéses ár 
tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, 
adók, díjak, illetékek, egyéb). Az eszköz vételára a Fenntartó által biztosított Vis Major 
keretösszeg terhére kerül kiegyenlítésre. 

 
7. Fizetési feltételek: 

Eladó 1 db végszámlát bocsáthat ki teljesítési igazolási bizonylat alapján. A bizonylat 
kibocsátásának feltétele a szerződés hiány és hibamentes teljesítése, valamint az üzembe 
helyezéshez és elszámoláshoz szükséges valamennyi dokumentum ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátása. 
A szerződés szerinti kifizetések, 30 napos teljesítési határidővel, átutalással történtek. 



2. oldal, összesen: 4 

 
8. Szerződésszegés: 

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára. 
Késedelmi kötbér mértéke: napi 0,2%. A 10. késedelmi napot követően ajánlatkérő részéről 
érvényesíthető meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses érték 20%-a. 
 

9. A szerződés megszűnése 

Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha 

• az eladó nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja az eszközöket, 

• az eladó egyéb, szerződésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget és azt a Vevő 
írásbeli felszólítását követő kettő munkanapon belül sem teljesíti. 

 
10. Záró rendelkezések 

Eladó nyilatkozik, hogy vele szemben sem büntetőeljárás, sem nyomozás, sem bármely hatósági 
eljárás nincs folyamatban. Egyben kijelenti, hogy könyveit, nyilvántartásait az arra jogosult 
hatóság szabadon vizsgálhatja. 

 A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 2. számú melléklet szerinti, az Eladó által tett 
átláthatósági nyilatkozat. 

Felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. 
Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a Tatabányai Járásbíróság, illetve a 
Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. 

Jogvita esetére - az érintett felek közötti - eltérő megállapodás hiányában - a pertárgy értékétől 
függően a felek kikötik a Vevő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
 
Tatabánya, 2019. október 08. 
 
 
 

…………………………………… 
Kovács Éva Zsuzsanna 

ügyvezető  
Eladó képviseletében 

…………………………………… 
Dr. Lőke János 
mb. főigazgató 

Vevő képviseletében 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző: Hoffmann Zoltánné 
gazdasági igazgató 

Tatabánya, 2019…………. 
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1. számú melléklet 

 
Szakmai specifikáció 

 
EFOP-1.8.21-18 – Infekciókontroll tevékenység gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó 

intézményekben c. pályázat keretében feltételesen beszerzésre kerülő kézfertőtlenítést szolgáló 
eszközökre 

 
1.) Fali kézfertőtlenítőszer adagoló – 496 db 

- EU komform 1 literes flakonhoz  
- Feltűnő színben 
- Anyaga: nem rozsdásodó fém 

 
Könyökkel és alkarral mechanikusan működtethető 
Rozsdamentes acél adagolókar és fém adagolóház 
Az adagolókar hossza min. 170 mm 
1 000 ml-es flakonhoz 
EU konform flakonnal kompatibilis 
Színes (fehértől és szürkétől eltérő) adagoló, a színkódolás miatt legalább 3 különböző színben 
elérhető  
Az adagoló szűk helyre is felszerelhető legyen, max. 100mm széles adagolóházzal rendelkezzen 
Az adagoló karbantartásának ellenőrzésére szervizcímke biztosítása 
Falra és állványra egyaránt szerelhető 
Állítható adagolási mennyiség 
Cserélhető hátlap, cseppfogó tálca és adagolópumpa igény esetén kiegészítőként rendelhető 
Az adagoló alkalmas többféle állagú termék kiadagolására (folyékony és gél állagú alkoholos szer, 
folyékony szappan és bőrápoló szer 
 

2.) Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagoló – 25 db 
- EU komform 1 literes flakonhoz  
- Érintésmentes 
- Porlasztással juttatja a kézfertőtlenítő szert a kezekre 
- Folyadékgyűjtő párnával 

 
Univerzális befogadó képesség:többféle űrtartalmú (500 ml-1000 ml) flakonhoz 
Univerzális flakonok befogadására alkalmas (nem lehet egyedi flakonos) 
Tölthető akkumulátoros kivitel 
Rendelkezzen külső töltő szettel, mely biztosítja a lehetőségét az akkumulátor más helységben történő 
töltésének, amennyiben hálózati töltési lehetőség nem elérhető az adagoló közelében. Tartalma: pót 
akkumulátor, töltőkábel, folyadékgyűjtő párna 
Zárt külső burkolat, mely biztosítja, hogy a fertőtlenítőszeres flakonhoz ne lehessen hozzáférni 
Mindkét kéz egyidejű fertőtlenítésére alkalmas 
Közvetlenül hálózatról is tölthető legyen 
Egyszerűen állítható adagolás: Előny a több adagolási lehetőség 
Permetezéses technológia Előny a technológia megléte. 
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2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 
Alulírott, Kovács Éva Zsuzsanna ügyvezető, mint az Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és 

Szolgáltató Kft. (1045 Budapest, Berlini u. 47-49., cégjegyzékszám: Cg.01-09-167930, adószám: 

10361863-2-41, bankszámlaszám: 10300002-20208217-00003285,  képviseli: Kovács Éva Zsuzsanna 

ügyvezető) képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat 
ismerem és ennek ismeretében 

nyilatkozatomat adom, 
 
hogy az Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft. átlátható szervezetnek minősül. 
 
Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban: Áht. – 
41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a Szent Borbála Kórház, mint költségvetési szerv, csak 
átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve már létrejött ilyen 
szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 
 
Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Szent 
Borbála Kórház felmondja, illetve - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől 
eláll. 
 
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Szent Borbála 
Kórházat haladéktalanul, írásban tájékoztatom. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat a Szent Borbála 
Kórház kezelje. 
 
 

Tatabánya, 2019. október 8. 
 
 
 ……………………………………… 
 cégszerű aláírás 

 


