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A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat) az egészségügyi
prevenciós és egészségmegőrzési programjának bővítése keretében az Önkormányzat Képviselő
testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 45. § (1)
bekezdése szerint az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni
átvállalásában, oltási támogatásban részesíti azt a személyt, aki az I. kerület közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él. A Rendelet jelenleg 3 oltás támogatását
teszi lehetővé.
Humán Papillomavirus (a továbbiakban: HPV) által okozott méhnyakrák elleni védőoltás:
2014. szeptember 1. napjától a nemzeti oltóprogram részévé vált a méhnyakrák elleni HPV
védőoltás a 12. életévüket betöltött, de a 13. életévüket be nem töltött leánygyermekek
részére, amelyet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 7. § (5) bekezdése
szabályoz. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Rendeletében továbbra is

lehetővé teszi az adott költségvetési évben 13. életévét betöltő fiú gyermekek részére az
oltássorozat támogatását. A GARDASIL9 vakcina 2 oltásból álló oltási séma, amely
összköltségének 2/3át az Önkormányzat, 1/3-át a szülő/törvényes képviselő térít meg.
(2019. évben 20 db oltás — 10 fő)
2. Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás:
A rotavirus világszerte a csecsemő- és gyermekkori gastroenteritisek vezető kórokozója. A
rotavírus-fertőzés akár napi tíz-tizenötszöri hasmenést, emellett hányást, lázat is okozhat,
amely a leggyakoribb a 6-24 hónapos korosztály körében, mivel ezen gyermekek
immunrendszere kevésbé ellenálló a rotavírussal szemben. A Rendelet lehetővé teszi az
oltás támogatását az adott költségvetési évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermekek
részére. Az Önkormányzat a RotaTeq - 3 db oltásból álló - belsőleges oldat (Gl, G2, G3,
G4, PIA /8/ típusú rotavirus, ATC kód: J07BH02) támogatásában nyújt segítséget. (A3
db vakcinából 2 db vakcinát biztosít a gyermek részére, 1 vakcinát a szülő/törvényes
képviselő fizet) A kívánt védettséget három alkalommal történő oltás együttesen biztosítja.
(2019-ben 169 fő)
3. Pneumococcus fertőzés elleni védőoltás:
A védőoltás a cseppfertőzéssel terjedő pneumococcus baktérium (Streptococcus
pneumoniae) okozta tüdőgyulladás megelőzésére szolgál. Az influenzajárványok esetében
az elhalálozás leggyakoribb okai a pneumococcus felülfertőződés és annak szövődményei.
A védőoltás teljes költségét az Önkormányzat viseli azon I. kerületi lakosok részére, akik a
80. életévüket betöltötték.
(2019. évben 20 fő)
A korábbi években a fentiekben jelzett védőoltásokat az MSD Pharma Hungary Korlátolt
Felelősségű Társaság biztosította az EUROMEDIC PHARMA Gyógyszemagykereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megoldott szállítással. Az MSD Pharma Hungary
Korlátolt Felelősségű Társaság kapcsolattartója 2020. januárjában jelezte, hogy ezévtől a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság közreműködésével oldják meg az oltások beszerzését valamint a leszállítását.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen
megtárgyalni, valamint a megállapodás-tervezeteteket fogadja el a határozati javaslat szerint.

Határozati javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
... /2020. (...) Kt határozata
a 2020. évi oltásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötéséről.
1.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
továbbra is biztosítja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelete 45. § (1) bekezdésében meghatározott humán papillomavirus által
okozott méhnyakrák elleni, a rotavírus-fertőzés okozta megbetegedés elleni és a
pneumococcus fertőzés elleni védőoltásokat.

2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg: 01-09-883967, adószám:13999034-2-42,
székhely: 1106 Budapest, Kábái utca 2., képviseli: Kovács Péter ügyvezető
igazgató) együttműködési megállapodásokat köt a rotavirus okozta fertőzések,
valamint az invazív pneumococcus fertőzések és a humán papilloma vírus (HPV)
okozta fertőzések megakadályozására.
3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között
létrejövő a határozati javaslat 1. mellékletét képező humán papilloma vírus (HPV)
okozta fertőzések megakadályozására vonatozó együttműködési megállapodást és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
4.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között
létrejövő a határozati javaslat 1. mellékletét képező rotavirus okozta fertőzések
megakadályozására vonatozó együttműködési megállapodást és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
5.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között
létrejövő a határozati javaslat 1. mellékletét képező invazív pneumococcus okozta
fertőzések megakadályozására vonatozó együttműködési megállapodást és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
6.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az oltások átvételével, valamint tárolásával kapcsolatosan
egyeztetéseket folytasson és döntsön az oltások átvételével, tárolásával megbízott
személyről.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Népjóléti Csoport útján)
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1. melléklet
Együttműködési Megállapodás
a humán papilloma vírus (HPV) okozta fertőzések megakadályozására

(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Adószám: 15735643-2-41
a továbbiakban: Önkormányzat
valamint a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

1106 Budapest, Kabai utca 2.
Kovács Péter ügyvezető igazgató
01-09-883967
13999034-2-42

a továbbiakban: Pharmaroad
(a továbbiakban együtt Felek) között.

1.) Előzmények
1.1.

Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása kapcsán akként döntött,
hogy felvilágosító kampányt folytat a HPV fertőzés veszélyeiről, és az Intézményen
keresztül, az Intézmény, mint gyógyszermegrendelő beszerzésének finanszírozásával és a
beszerzés megvalósításával ingyenesen biztosítja a fertőzés kockázataival érintett,
indikációs életkorba tartozó, helyi lakosok számára, a kiskorú szüleinek/gondviselőinek
igénye esetén az MSD anyavállalata által a fertőzés ellen kifejlesztett GARDASIL9
vakcinát.
„Intézmény” a jelen Megállapodás alkalmazásában a jelen Megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott egészségügyi szolgáltató(k).
Az „Intézmény”, mint egészségügyi szolgáltató működési engedélye jelen Megállapodás
szerves részét képezi és legkésőbb annak aláírásával egyidejűleg átadásra kerül a
Pharmaroad részére.
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1.2.

A vakcina főbb jellemzői:
Humán papillomavírus vakcina (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as
típus). Adszorbeált injekció előretöltött fecskendőben. Rekombináns. ATC-kód: J07BM03.
A Gardasil9 védőoltás 9-14 éves korig (15. életév betöltéséig) beadható 2 vagy 3 adagos
oltási séma alapján. Jelen szerződésben a 2 adagos oltási sémát választották. (0, 5-13.
hónap)
A vakcina a gyártástól számított 24 hónapon belül használható fel, felhasználásig kizárólag
hűtve tárolható/szállítható (2-8 Celsius fok között) Fagyasztani tilos!

2. ) A Megállapodás tárgya
Felek rögzítik, hogy együtt kívánnak működni az Önkormányzat területén élő lakosság
egészségügyi felvilágosítása és a megelőzés korszerű lehetőségének biztosítása révén
abból a célból, hogy a fenti vakcinák által megelőzhető betegségek előfordulása az
érintett térségben csökkenjen.
3. )

A Felek kötelezettségei
3.1.

Önkormányzat kötelezettségei
• Az Önkormányzat az Intézmény nevében és javára a jelen Együttműködési
Megállapodás aláírásával megrendeli a Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak
(kiskorú) a HPV fertőzés elleni oltáshoz szükséges ... db GARDASIL9 vakcinát
(Adszorbeált injekció előretöltött fecskendőben) nettó .....- Ft/db (+ a mindenkori
Áfa, amely jelenleg 5%, azaz bruttó......- Ft/db azaz ..... forint/db vételáron.
A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja.
A szállítás szakaszosan történik, a felmerülő igények alapján. Az egyszerre
leszállítandó minimális mennyiség: 15 db
A beszerzett termékek disztribúciója az Önkormányzat és az Intézmény
megállapodásának tárgyát képezi.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint a helyi lakosok igényétől függő mennyiségű
vakcina megrendelésének felső határa a közbeszerzési értékhatár, azaz Pharmaroad a
jelen Megállapodás 3.3. pont utolsó bekezdésével összhangban az előzőek szerinti
egységáron számolva legfeljebb a közbeszerzési értékhatárig vállalja a vakcinát az
Önkormányzat megrendelésére biztosítani.
• Önkormányzat megbízott szakemberei, illetve Intézmény szakemberei előtt ismertek
a vakcina és annak alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja,
hogy megbízott szakemberei, illetve Intézményi szakemberei gondoskodnak arról,
hogy az oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek
felhasználásra, illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért az Önkormányzat felel.
• Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény útján a vakcinák tárolására és kezelésére
(pl.: folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások tekintetében megfelelő
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kompetenciával rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak
szerint:
Név:
Orvosi rendelő címe:
Orvosi rendelő tel.:
A kontaktszemély a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen Megállapodásnak
való megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával igazolja (teljesítési
igazolás), mely a számla alapját képezi.

Fizetési feltételek
• Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pharmaroad szerződésszerű szállítása esetén, az
Önkormányzat számára 3 (három) példányban a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, alakilag és tartalmilag hibátlanul kibocsátott számla
alapján kiállítástól számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a leszállított
vakcinák ellenértékét a Pharmaroad által kiállított számlán feltüntetett
számlaszámra. A kiállított számlát az Önkormányzat a beérkezést követően
ellenőrzi. Amennyiben az Önkormányzat a számlát alaki vagy tartalmi hiba miatt
kifogásolja, a Pharmaroad az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új
számlát kiállítani. A kifogástalan számla beérkezéséig az Önkormányzat nem esik
késedelembe. Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból javításra szorul, a
fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik.
• Késedelem esetén az Önkormányzat a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti mértékben.
• A Felek rögzítik és az Önkormányzat szavatolja, hogy a gyógyszerek beszerzésének
jogi vagy tényleges akadálya nincs, az egészségügyi szolgáltatók az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében jogosultak a
Pharmaroad-tól gyógyszereket átvenni, valamint, hogy a gyógyszerek megrendelője
az egészségügyi szolgáltató, a beszerzést azonban az Önkormányzat a korábban
hivatkozott, önkormányzati feladat ellátását előíró jogszabályhely alapján
finanszírozza és szervezi meg, illetve jár el a megrendelő egészségügyi szolgáltatók
nevében és javára. Önkormányzat ezáltal kötelezi magát, hogy a jogszerűen kiállított
számlában rögzített ellenértéket megfizeti a Pharmaroad részére, mint
költségviselésre kötelezett személy. Önkormányzat kijelenti, hogy a Pharmaroad
által kiállított számla ellenértéke esedékességkor rendelkezésre fog állni, illetve,
hogy a gyógyszerbeszerzés jelen Megállapodás alapján történő finanszírozásának
nincs akadálya. A jelen pontban foglalt szavatossági nyilatkozat valótlansága vagy
valótlanná válása esetén az azzal a Pharmaroad-nak okozott bármely, közvetett vagy
közvetlen, egyenes vagy következményi károkért az Önkormányzat teljes
felelősséggel tartozik.
• Fizetési késedelem esetén a Pharmaroad a további szállítást a fizetés rendezéséig
jogosult visszatartani.
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3.2. Pharmaroad kötelezettségei
• az Pharmaroad kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodással érintett
vakcinákat hiánytalanul és határidőben (a megrendelés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül) szállítólevéllel leszállítja az egészségügyi szolgáltatóknak.
Jelen Megállapodás keretei között a vakcinák leszállítása szakaszosan (a felmerülő
igényeknek megfelelően), e-mailen közölt megrendelés alapján történik,
munkanapokon, 9.00 és 16.00 óra között.
A lehívásokhoz a kapcsolati E-mail: vakcina@pharmaroad.hu
Kapcsolattartó:
Hegyi Nikolett szenior beszerzési munkatárs
tel: 30/934-7955
• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége késedelmes
teljesítése esetére, a késedelem minden napja után, a késedelemmel érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás
összegéből jogosult visszatartani (késedelmi kötbér).
• a Pharmaroad részéről történő felróható nemteljesítés (a teljesítés lehetetlenné
válása, meghiúsulás, a teljesítés megtagadása) esetén az Önkormányzat a nem
teljesített szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér felszámítására jogosult
(nemteljesítési kötbér).
• a Pharmaroad az Együttműködési Megállapodás hatálya alatt kész a budavári állandó
lakosok számára az Együttműködési Megállapodásban meghatározott vételáron, a 2.
és a 3.2.1. pontokban meghatározott darabszámon felül is, az Önkormányzat igénye
szerint - a mindenkor hatályos közbeszerzési értékhatárig - biztosítani a vakcinát.
• Amennyiben Önkormányzat részéről szakmai anyagok iránt igény merül fel, a
Pharmaroad a rendelkezésére álló anyagokat az igények pontosítása után készséggel
biztosítja az Önkormányzat számára. Amennyiben az Önkormányzat által kért anyag
a Pharmaroad-nál nem áll rendelkezésre és azt biztosítani nem áll módjában, a
Pharmaroad-ot ezért semmilyen elmarasztalás Önkormányzat részéről nem érheti.
• A Pharmaroad szavatosságot vállal azért, hogy a vakcina a beszállítástól számított
legalább hat hónapig felhasználható legyen. Ez alól kivételt képez, ha az
Önkormányzat hozzájárul, hogy a vakcina a beszállításkor rövidebb lejáratú legyen.
4.)

Kapcsolattartás
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban:
a.) az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként jogosult eljárni:
Név: Szincsák István
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: 1/4583-000 (mellék: 3033, 3051)
E-mail: nepiolet@budavar.hu,
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c.) a Pharmaroad részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Hegyi Nikolett
1106 Budapest, Kabai utca 2.
+36 30 934 7955
+36 1 433 0081
nikolett.hegvi@pharmaroad.hu

5.) Etikus üzleti magatartás
5.1.

Felek kijelentik, hogy a Megállapodás szerinti szolgáltatásaik összhangban állnak az
irányadó etikai kódexekkel, valamint azon joghatóság törvényeivel, amely alatt a
székhelyük és működésük helyszíne található.

5.2.

Az Önkormányzat és a Pharmaroad kijelenti, szavatolja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a Megállapodás szerinti Kifizetésekre és költségekre vonatkozó minden könyv,
nyilvántartás, számla és egyéb dokumentum hiánytalan és pontos most és a jövőben is az
lesz, és ésszerű részletességgel tükrözi a tranzakciók és ráfordítások jellegét és összegét.

6. ) A Megállapodás hatálybalépése, megszűnése
6.1.

A Megállapodás valamennyi fél aláírásával az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba
és az Önkormányzat által elfogadott rotavírus fertőzés megelőzését célzó felvilágosító
és védőoltási program lezárásáig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig marad
hatályban.

6.2.

A Megállapodás megszűnik:
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban
megjelölt napon és feltételekkel;
b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a Megállapodás eltérően rendelkezik, illetve a
Megállapodás szerinti munka elvégzésével;
c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén.

6.3.

A Megállapodás megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

7. ) Egyéb rendelkezések
7.1.

A Felek rögzítik, hogy a szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. §
rendelkezései az irányadók.

7.2.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében
megtesznek minden elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán
alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől,
amely a Megállapodás teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.
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7.3.

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami
a teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti
vagy érintheti.

7.4.

A Megállapodás kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag
írásban kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Megállapodás 6. pontjában foglaltak
alkalmazására.

7.5.

A Felek a Megállapodás teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen)
tartanak kapcsolatot. Amennyiben küldő kéri, a kapott e-mailt a címzett köteles
haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor
minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást
elektronikusan megkapja.

7.6.

Pharmaroad kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a
szerint átlátható szervezetnek minősül.

7.7.

Amennyiben a a Pharmaroad nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást.

7.8.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből
2 példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.

Pharmaroad képviselője:
Kovács Péter ügyvezető igazgató

Budapest, 2020.....................

Önkormányzat részéről ellenjegyezte:
Ellenjegyző:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Dátum:

Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat képviselője:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
2020...............................
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1. számú Melléklet
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ

Eü. szolgáltató
megnevezése

Székhely

Elérhetőség

Működési engedély
száma
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2. melléklet
Együttműködési Megállapodás
a rotavírus okozta fertőzések megakadályozására
(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Adószám: 15735643-2-41
a továbbiakban: Önkormányzat
valamint a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

1106 Budapest, Kabai utca 2.
Kovács Péter ügyvezető igazgató
01-09-883967
13999034-2-42

a továbbiakban: Pharmaroad
(a továbbiakban együtt Felek) között.
1.) Előzmények
1.1.

Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása kapcsán akként döntött,
hogy felvilágosító kampányt folytat a Rotavírus fertőzés veszélyeiről, és az Intézményen
keresztül, az Intézmény, mint gyógyszermegrendelő beszerzésének finanszírozásával és a
beszerzés megvalósításával ingyenesen biztosítja a fertőzés kockázataival érintett,
indikációs életkorba tartozó, helyi lakos csecsemők számára, a csecsemők
szüleinek/gondviselőinek igénye esetén az MSD anyavállalata által a fertőzés ellen
kifejlesztett RotaTeq vakcinát.
„Intézmény” a jelen Megállapodás alkalmazásában a jelen Megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott egészségügyi szolgáltató(k).
Az „Intézmény”, mint egészségügyi szolgáltató működési engedélye jelen Megállapodás
szerves részét képezi és legkésőbb annak aláírásával egyidejűleg átadásra kerül a
Pharmaroad részére.

2/7

1.2.

A vakcina főbb jellemzői:
RotaTeq belsőleges oldat, Rotavírus vakcina, élő, orális, pentavalens (G1, G2, G3,
G4, P1A /8/ típusú rotavírus) ATC kód: J07BH02. A RotaTeq 6-32 hetes korú
csecsemők aktív immunizálására javallt a rotavírus fertőzés okozta gastroenteritis
megelőzése céljából.
A kívánt védettséget három alkalommal történő oltás együttesen biztosítja. Javasolt
beadási ütemezés: az első dózist 6-12 hetes kor között kell beadni, a harmadik dózist
legfeljebb 32 hetes korig lehet beadni. A dózisok között legalább 4 hetet kell várni.
Javasolt, hogy azok a csecsemők, akik megkapták a Rotateq első adagját, a teljes, 3adagos oltási sémát a RotaTeq-el fejezzék be.
A vakcina a gyártástól számított 2 éven belül használható fel, felhasználásig
kizárólag hűtve tárolható/szállítható (2-8 Celsius fok között) Fagyasztani tilos!

2. ) A Megállapodás tárgya
Felek rögzítik, hogy együtt kívánnak működni az Önkormányzat területén élő lakosság
egészségügyi felvilágosítása és a megelőzés korszerű lehetőségének biztosítása révén
abból a célból, hogy a fenti vakcinák által megelőzhető betegségek előfordulása az
érintett térségben csökkenjen.
3. )

A Felek kötelezettségei
3.1.

Önkormányzat kötelezettségei
• Az Önkormányzat az Intézmény nevében és javára a jelen Együttműködési
Megállapodás aláírásával megrendeli a Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak
(csecsemőknek) a rotavírus fertőzés elleni oltáshoz szükséges 300 db RotaTeq
rotavírus vakcinát (pentavalens, orális) nettó 9,032.- Ft/db (+ a mindenkori Áfa,
amely jelenleg 5%, azaz bruttó 9,483.- Ft/db azaz
kilencezernégyszáznyolcvanhárom forint/db vételáron.
A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja.
A szállítás szakaszosan történik, a felmerülő igények alapján. Az egyszerre
leszállítandó minimális mennyiség: 15 db
A beszerzett termékek disztribúciója az Önkormányzat és az Intézmény
megállapodásának tárgyát képezi.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint a helyi lakosok igényétől függő mennyiségű
vakcina megrendelésének felső határa a közbeszerzési értékhatár, azaz Pharmaroad a
jelen Megállapodás 3.3. pont utolsó bekezdésével összhangban az előzőek szerinti
egységáron számolva legfeljebb a közbeszerzési értékhatárig vállalja a vakcinát az
Önkormányzat megrendelésére biztosítani.
• Önkormányzat megbízott szakemberei, illetve Intézmény szakemberei előtt ismertek
a vakcina és annak alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja,
hogy megbízott szakemberei, illetve Intézményi szakemberei gondoskodnak arról,
hogy az oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek
felhasználásra, illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért az Önkormányzat felel.

3/7

• Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény útján a vakcinák tárolására és kezelésére
(pl.: folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások tekintetében megfelelő
kompetenciával rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak
szerint:
Név:
Orvosi rendelő címe:
Orvosi rendelő tel.:
A kontaktszemély a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen Megállapodásnak
való megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával igazolja (teljesítési
igazolás), mely a számla alapját képezi.
Fizetési feltételek
• Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pharmaroad szerződésszerű szállítása esetén, az
Önkormányzat számára 3 (három) példányban a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, alakilag és tartalmilag hibátlanul kibocsátott számla
alapján kiállítástól számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a leszállított
vakcinák ellenértékét a Pharmaroad által kiállított számlán feltüntetett
számlaszámra. A kiállított számlát az Önkormányzat a beérkezést követően
ellenőrzi. Amennyiben az Önkormányzat a számlát alaki vagy tartalmi hiba miatt
kifogásolja, a Pharmaroad az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új
számlát kiállítani. A kifogástalan számla beérkezéséig az Önkormányzat nem esik
késedelembe. Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból javításra szorul, a
fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik.
• Késedelem esetén az Önkormányzat a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti mértékben.
• A Felek rögzítik és az Önkormányzat szavatolja, hogy a gyógyszerek beszerzésének
jogi vagy tényleges akadálya nincs, az egészségügyi szolgáltatók az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében jogosultak a
Pharmaroad-tól gyógyszereket átvenni, valamint, hogy a gyógyszerek megrendelője
az egészségügyi szolgáltató, a beszerzést azonban az Önkormányzat a korábban
hivatkozott, önkormányzati feladat ellátását előíró jogszabályhely alapján
finanszírozza és szervezi meg, illetve jár el a megrendelő egészségügyi szolgáltatók
nevében és javára. Önkormányzat ezáltal kötelezi magát, hogy a jogszerűen kiállított
számlában rögzített ellenértéket megfizeti a Pharmaroad részére, mint
költségviselésre kötelezett személy. Önkormányzat kijelenti, hogy a Pharmaroad
által kiállított számla ellenértéke esedékességkor rendelkezésre fog állni, illetve,
hogy a gyógyszerbeszerzés jelen Megállapodás alapján történő finanszírozásának
nincs akadálya. A jelen pontban foglalt szavatossági nyilatkozat valótlansága vagy
valótlanná válása esetén az azzal a Pharmaroad-nak okozott bármely, közvetett vagy
közvetlen, egyenes vagy következményi károkért az Önkormányzat teljes
felelősséggel tartozik.
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• Fizetési késedelem esetén a Pharmaroad a további szállítást a fizetés rendezéséig
jogosult visszatartani.
3.2. Pharmaroad kötelezettségei
• az Pharmaroad kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodással érintett
vakcinákat hiánytalanul és határidőben (a megrendelés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül) szállítólevéllel leszállítja az egészségügyi szolgáltatóknak.
Jelen Megállapodás keretei között a vakcinák leszállítása szakaszosan (a felmerülő
igényeknek megfelelően), e-mailen közölt megrendelés alapján történik,
munkanapokon, 9.00 és 16.00 óra között.
A lehívásokhoz a kapcsolati E-mail: vakcina@pharmaroad.hu
Kapcsolattartó:
Hegyi Nikolett szenior beszerzési munkatárs
tel: 30/934-7955
• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége késedelmes
teljesítése esetére, a késedelem minden napja után, a késedelemmel érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás
összegéből jogosult visszatartani (késedelmi kötbér).
• a Pharmaroad részéről történő felróható nemteljesítés (a teljesítés lehetetlenné
válása, meghiúsulás, a teljesítés megtagadása) esetén az Önkormányzat a nem
teljesített szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér felszámítására jogosult
(nemteljesítési kötbér).
• a Pharmaroad az Együttműködési Megállapodás hatálya alatt kész a budavári állandó
lakosok számára az Együttműködési Megállapodásban meghatározott vételáron, a 2.
és a 3.2.1. pontokban meghatározott darabszámon felül is, az Önkormányzat igénye
szerint - a mindenkor hatályos közbeszerzési értékhatárig - biztosítani a vakcinát.
• Amennyiben Önkormányzat részéről szakmai anyagok iránt igény merül fel, a
Pharmaroad a rendelkezésére álló anyagokat az igények pontosítása után készséggel
biztosítja az Önkormányzat számára. Amennyiben az Önkormányzat által kért anyag
a Pharmaroad-nál nem áll rendelkezésre és azt biztosítani nem áll módjában, a
Pharmaroad-ot ezért semmilyen elmarasztalás Önkormányzat részéről nem érheti.
• A Pharmaroad szavatosságot vállal azért, hogy a vakcina a beszállítástól számított
legalább hat hónapig felhasználható legyen. Ez alól kivételt képez, ha az
Önkormányzat hozzájárul, hogy a vakcina a beszállításkor rövidebb lejáratú legyen.
4.)

Kapcsolattartás
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban:
a.) az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként jogosult eljárni:
Név: Szincsák István
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: 1/4583-000 (mellék: 3033, 3051)
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E-mail: nepiolet@budavar.hu,
c.) a Pharmaroad részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Hegyi Nikolett
1106 Budapest, Kabai utca 2.
+36 30 934 7955
+36 1 433 0081
nikol ett .hegyi@pharmaroad.hu

5.) Etikus üzleti magatartás
5.1.

Felek kijelentik, hogy a Megállapodás szerinti szolgáltatásaik összhangban állnak az
irányadó etikai kódexekkel, valamint azon joghatóság törvényeivel, amely alatt a
székhelyük és működésük helyszíne található.

5.2.

Az Önkormányzat és a Pharmaroad kijelenti, szavatolja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a Megállapodás szerinti Kifizetésekre és költségekre vonatkozó minden könyv,
nyilvántartás, számla és egyéb dokumentum hiánytalan és pontos most és a jövőben is az
lesz, és ésszerű részletességgel tükrözi a tranzakciók és ráfordítások jellegét és összegét.

6. ) A Megállapodás hatálybalépése, megszűnése
6.1.

A Megállapodás valamennyi fél aláírásával az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba
és az Önkormányzat által elfogadott rotavírus fertőzés megelőzését célzó felvilágosító
és védőoltási program lezárásáig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig marad
hatályban.

6.2.

A Megállapodás megszűnik:
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban
megjelölt napon és feltételekkel;
b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a Megállapodás eltérően rendelkezik, illetve a
Megállapodás szerinti munka elvégzésével;
c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén.

6.3.

A Megállapodás megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

7. ) Egyéb rendelkezések
7.1.

A Felek rögzítik, hogy a szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. §
rendelkezései az irányadók.

7.2.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében
megtesznek minden elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán
alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől,
amely a Megállapodás teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.
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7.3.

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami
a teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti
vagy érintheti.

7.4.

A Megállapodás kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag
írásban kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Megállapodás 6. pontjában foglaltak
alkalmazására.

7.5.

A Felek a Megállapodás teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen)
tartanak kapcsolatot. Amennyiben küldő kéri, a kapott e-mailt a címzett köteles
haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor
minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást
elektronikusan megkapja.

7.6.

Pharmaroad kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a
szerint átlátható szervezetnek minősül.

7.7.

Amennyiben a a Pharmaroad nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást.

7.8.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből
2 példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.

Pharmaroad képviselője:
Kovács Péter ügyvezető igazgató

Budapest, 2020.....................

Önkormányzat részéről ellenjegyezte:
Ellenjegyző:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Dátum:

Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat képviselője:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
2020...............................
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3. melléklet
Együttműködési Megállapodás
az invazív pneumococcus fertőzések megakadályozására
(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Adószám: 15735643-2-41
a továbbiakban: Önkormányzat
valamint a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

1106 Budapest, Kabai utca 2.
Kovács Péter ügyvezető igazgató
01-09-883967
13999034-2-42

a továbbiakban: Pharmaroad
(a továbbiakban együtt Felek) között.
1.) Előzmények
1.1.

Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása kapcsán akként döntött,
hogy felvilágosító kampányt folytat a Pneumococcus baktérium okozta invazív fertőzés
veszélyeiről, és az Intézményen keresztül, az Intézmény, mint gyógyszermegrendelő
beszerzésének finanszírozásával és a beszerzés megvalósításával ingyenesen biztosítja a
fertőzés kockázataival érintett, indikációs életkorba tartozó, helyi lakosok számára, a
kiskorú szüleinek/gondviselőinek igénye esetén az MSD anyavállalata által a fertőzés ellen
kifejlesztett Pneumovax 23 vakcinát.
„Intézmény” a jelen Megállapodás alkalmazásában a jelen Megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott egészségügyi szolgáltató(k).
Az „Intézmény”, mint egészségügyi szolgáltató működési engedélye jelen Megállapodás
szerves részét képezi és legkésőbb annak aláírásával egyidejűleg átadásra kerül a
Pharmaroad részére.
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1.2.

A vakcina főbb jellemzői:
Pneumovax 23 oldatos injekció, Pneumococcus - poliszacharid vakcina.
Az oltóanyagban levő Pneumococcus-szerotípusok által okozott pneumococcus betegségek
elleni immunizálásra javasolt, 2 éves kor felett. Farmakoterápiás csoport: pneumococcus
vakcina, ATC-kód: J07 AL. Jelen szerződésben a 1 adagos oltási sémát választották.
A vakcina a gyártástól számított 24 hónapon belül használható fel, felhasználásig kizárólag
hűtve tárolható/szállítható (2-8 Celsius fok között) Fagyasztani tilos!

2. ) A Megállapodás tárgya
Felek rögzítik, hogy együtt kívánnak működni az Önkormányzat területén élő lakosság
egészségügyi felvilágosítása és a megelőzés korszerű lehetőségének biztosítása révén
abból a célból, hogy a fenti vakcinák által megelőzhető betegségek előfordulása az
érintett térségben csökkenjen.
3. )

A Felek kötelezettségei

3.1.

Önkormányzat kötelezettségei
• Az Önkormányzat az Intézmény nevében és javára a jelen Együttműködési
Megállapodás aláírásával megrendeli a Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak
(kiskorú) a HPV fertőzés elleni oltáshoz szükséges 20 db Pneumovax 23 oldatos
injekció (Adszorbeált injekció előretöltött fecskendőben) nettó .....- Ft/db (+ a
mindenkori Áfa, amely jelenleg 5%, azaz bruttó ......- Ft/db azaz ..... forint/db
vételáron.
A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja.
A szállítás szakaszosan történik, a felmerülő igények alapján. Az egyszerre
leszállítandó minimális mennyiség: 15 db
A beszerzett termékek disztribúciója az Önkormányzat és az Intézmény
megállapodásának tárgyát képezi.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint a helyi lakosok igényétől függő mennyiségű
vakcina megrendelésének felső határa a közbeszerzési értékhatár, azaz Pharmaroad a
jelen Megállapodás 3.3. pont utolsó bekezdésével összhangban az előzőek szerinti
egységáron számolva legfeljebb a közbeszerzési értékhatárig vállalja a vakcinát az
Önkormányzat megrendelésére biztosítani.
• Önkormányzat megbízott szakemberei, illetve Intézmény szakemberei előtt ismertek
a vakcina és annak alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja,
hogy megbízott szakemberei, illetve Intézményi szakemberei gondoskodnak arról,
hogy az oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek
felhasználásra, illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért az Önkormányzat felel.
• Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény útján a vakcinák tárolására és kezelésére
(pl.: folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások tekintetében megfelelő
kompetenciával rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak
szerint:

Név:
Orvosi rendelő címe:
Orvosi rendelő tel.:
A kontaktszemély a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen Megállapodásnak
való megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával igazolja (teljesítési
igazolás), mely a számla alapját képezi.

Fizetési feltételek
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pharmaroad szerződésszerű szállítása esetén, az
Önkormányzat számára 3 (három) példányban a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, alakilag és tartalmilag hibátlanul kibocsátott számla
alapján kiállítástól számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a leszállított
vakcinák ellenértékét a Pharmaroad által kiállított számlán feltüntetett
számlaszámra. A kiállított számlát az Önkormányzat a beérkezést követően
ellenőrzi. Amennyiben az Önkormányzat a számlát alaki vagy tartalmi hiba miatt
kifogásolja, a Pharmaroad az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új
számlát kiállítani. A kifogástalan számla beérkezéséig az Önkormányzat nem esik
késedelembe. Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból javításra szorul, a
fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik.
Késedelem esetén az Önkormányzat a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti mértékben.
A Felek rögzítik és az Önkormányzat szavatolja, hogy a gyógyszerek beszerzésének
jogi vagy tényleges akadálya nincs, az egészségügyi szolgáltatók az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében jogosultak a
Pharmaroad-tól gyógyszereket átvenni, valamint, hogy a gyógyszerek megrendelője
az egészségügyi szolgáltató, a beszerzést azonban az Önkormányzat a korábban
hivatkozott, önkormányzati feladat ellátását előíró jogszabályhely alapján
finanszírozza és szervezi meg, illetve jár el a megrendelő egészségügyi szolgáltatók
nevében és javára. Önkormányzat ezáltal kötelezi magát, hogy a jogszerűen kiállított
számlában rögzített ellenértéket megfizeti a Pharmaroad részére, mint
költségviselésre kötelezett személy. Önkormányzat kijelenti, hogy a Pharmaroad
által kiállított számla ellenértéke esedékességkor rendelkezésre fog állni, illetve,
hogy a gyógyszerbeszerzés jelen Megállapodás alapján történő finanszírozásának
nincs akadálya. A jelen pontban foglalt szavatossági nyilatkozat valótlansága vagy
valótlanná válása esetén az azzal a Pharmaroad-nak okozott bármely, közvetett vagy
közvetlen, egyenes vagy következményi károkért az Önkormányzat teljes
felelősséggel tartozik.
Fizetési késedelem esetén a Pharmaroad a további szállítást a fizetés rendezéséig
jogosult visszatartani.
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3.2. Pharmaroad kötelezettségei
• az Pharmaroad kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodással érintett
vakcinákat hiánytalanul és határidőben (a megrendelés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül) szállítólevéllel leszállítja az egészségügyi szolgáltatóknak.
Jelen Megállapodás keretei között a vakcinák leszállítása szakaszosan (a felmerülő
igényeknek megfelelően), e-mailen közölt megrendelés alapján történik,
munkanapokon, 9.00 és 16.00 óra között.
A lehívásokhoz a kapcsolati E-mail: vakcina@pharmaroad.hu
Kapcsolattartó:
Hegyi Nikolett szenior beszerzési munkatárs
tel: 30/934-7955
• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége késedelmes
teljesítése esetére, a késedelem minden napja után, a késedelemmel érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás
összegéből jogosult visszatartani (késedelmi kötbér).
• a Pharmaroad részéről történő felróható nemteljesítés (a teljesítés lehetetlenné
válása, meghiúsulás, a teljesítés megtagadása) esetén az Önkormányzat a nem
teljesített szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér felszámítására jogosult
(nemteljesítési kötbér).
• a Pharmaroad az Együttműködési Megállapodás hatálya alatt kész a budavári állandó
lakosok számára az Együttműködési Megállapodásban meghatározott vételáron, a 2.
és a 3.2.1. pontokban meghatározott darabszámon felül is, az Önkormányzat igénye
szerint - a mindenkor hatályos közbeszerzési értékhatárig - biztosítani a vakcinát.
• Amennyiben Önkormányzat részéről szakmai anyagok iránt igény merül fel, a
Pharmaroad a rendelkezésére álló anyagokat az igények pontosítása után készséggel
biztosítja az Önkormányzat számára. Amennyiben az Önkormányzat által kért anyag
a Pharmaroad-nál nem áll rendelkezésre és azt biztosítani nem áll módjában, a
Pharmaroad-ot ezért semmilyen elmarasztalás Önkormányzat részéről nem érheti.
• A Pharmaroad szavatosságot vállal azért, hogy a vakcina a beszállítástól számított
legalább hat hónapig felhasználható legyen. Ez alól kivételt képez, ha az
Önkormányzat hozzájárul, hogy a vakcina a beszállításkor rövidebb lejáratú legyen.
4.)

Kapcsolattartás
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban:
a.) az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként jogosult eljárni:
Név: Szincsák István
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: 1/4583-000 (mellék: 3033, 3051)
E-mail: nepiolet@budavar.hu,
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c.) a Pharmaroad részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Hegyi Nikolett
1106 Budapest, Kabai utca 2.
+36 30 934 7955
+36 1 433 0081
nikolett.hegvi@pharmaroad.hu

5. ) Etikus üzleti magatartás
5.1.

Felek kijelentik, hogy a Megállapodás szerinti szolgáltatásaik összhangban állnak az
irányadó etikai kódexekkel, valamint azon joghatóság törvényeivel, amely alatt a
székhelyük és működésük helyszíne található.

5.2.

Az Önkormányzat és a Pharmaroad kijelenti, szavatolja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a Megállapodás szerinti Kifizetésekre és költségekre vonatkozó minden könyv,
nyilvántartás, számla és egyéb dokumentum hiánytalan és pontos most és a jövőben is az
lesz, és ésszerű részletességgel tükrözi a tranzakciók és ráfordítások jellegét és összegét.

6. ) A Megállapodás hatálybalépése, megszűnése
6.1.

A Megállapodás valamennyi fél aláírásával az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba
és az Önkormányzat által elfogadott rotavírus fertőzés megelőzését célzó felvilágosító
és védőoltási program lezárásáig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig marad
hatályban.

6.2.

A Megállapodás megszűnik:
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban
megjelölt napon és feltételekkel;
b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a Megállapodás eltérően rendelkezik, illetve a
Megállapodás szerinti munka elvégzésével;
c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén.

6.3.

A Megállapodás megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

7. ) Egyéb rendelkezések
7.1.

A Felek rögzítik, hogy a szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. §
rendelkezései az irányadók.

7.2.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében
megtesznek minden elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán
alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől,
amely a Megállapodás teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.

7.3.

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami
a teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti
vagy érintheti.
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7.4.

A Megállapodás kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag
írásban kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Megállapodás 6. pontjában foglaltak
alkalmazására.

7.5.

A Felek a Megállapodás teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen)
tartanak kapcsolatot. Amennyiben küldő kéri, a kapott e-mailt a címzett köteles
haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor
minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást
elektronikusan megkapja.

7.6.

Pharmaroad kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a
szerint átlátható szervezetnek minősül.

7.7.

Amennyiben a a Pharmaroad nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást.

7.8.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből
2 példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.

Pharmaroad képviselője:
Kovács Péter ügyvezető igazgató

Budapest, 2020.....................

Önkormányzat részéről ellenjegyezte:
Ellenjegyző:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző
Dátum:

Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat képviselője:
Váradiné Naszályi Márta polgármester
2020...............................
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