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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltások beszerzése 

érdekében történő keretszerződés megkötésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.02.) önkormányzati rendelet alapján Budakalász 

Város Önkormányzata természetben nyújtott szociális támogatás keretében fertőző 

agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségét az arra pályázótól részben átvállalja. Így 

a támogatás összege az oltási költség 50%-a.  

A Bexero oltás adásvételére 2020. június 19. napján a GlaxoSmithKline Kft-vel az 

önkormányzat keretszerződést kötött, mely szerződés közös megegyezéssel 

megszűnt. A védőoltások biztosítása érdekében a Phoenix Pharma Zrt-vel 2 éves 

időtartamra kíván az önkormányzat háromoldalú keretszerződést kötni úgy, hogy a 

megrendelő a Mediolen Kft egészségügyi szolgáltató - a korábbiakhoz hasonlóan –, 

melynek képviselője dr. Tordas Dániel gyermekorvos, a vevő pedig Budakalász Város 

Önkormányzata. A szerződés alapján évente 200 adag vakcina rendelése biztosított.  

A korábbi évek tapasztalatai és a benyújtott kérelmek alapján az évi 200 db oltás 

fedezni fogja az igényeket.  

Budakalász Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárást indított a védőoltások beszerzése érdekében, mert a 
korábbi szerződő fél kivonult Európából. Országos Gyógyszerészeti és ÉIelmezés-
egészségügyi Intézet tájékoztatása alapján jelenleg a Phoenix Pharma Zrt. tudja 
biztosan garantálni az évi 200 darab oltás beszerzését és szállítását. Budakalász 
Város Önkormányzat és a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Kbt. hatálya alá nem 
tartozó beszerzései részletes szabályairól szóló utasítása alapján a nettó 1.500.001,- 
Ft és a mindenkori nemzeti értékhatár szintiéig terjedő beszerzések közé eső 
beszerzések igénybevétele esetén a beszerzési eljárás legalább 3 árajánlat 
bekérésével történhet, kivéve, ha Magyarországon a célra csak egy alkalmas 
ajánlattevő létezik. Fentiekre tekintettel ajánlatkérés a Phoenix Pharma Zrt-nek került 
kiküldésre. 

Az évi 200 db oltás 2.940.000.- Ft kiadást jelent az önkormányzatnak. A kifizetendő 
összeget a 2022. évi költségvetés tartalmazza.  

Melléklet: keretszerződés tervezete, ajánlat, nyilatkozat, bemutatkozó anyag.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
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Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Phoenix Pharma Zrt-vel 
(székhelye: 2151 Fót, Keleti Márton u. 19., Képviselője: Dr. Heidecker Ferenc és Dr. 
Gyetvai László) a Bexsero vakcina határidős adásvételére kötött keretszerződést jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2022. február 14. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
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KERETSZERZŐDÉS 
Bexsero vakcina határidős adásvételére  

 
A keretszerződés alanyai:   
 
Egészségügyi szolgáltató: 
Székhelye: Mediolen Kft.  
Szállítási cím: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 
Képviselője: dr. Tordas Dániel 
Praxiskód/ÁNTSZ szolgáltató azonosító: 130095153 
Egészségügyi Szolgáltató 6 jegyű azonosítója: 509713 
Telefon: 06-30-236-1970 
(továbbiakban: Megrendelő)  
 
PHOENIX Pharma Zrt. 
Székhelye: 2151 Fót, Keleti Márton u. 19. 
Cégjegyzékszáma: 13-10-040476 
Képviselője: Dr. Heidecker Ferenc – kórházi üzletág igazgató; Dr. Gyetvai László – beszerzési 
igazgató 
Telefon: + 36 27 889 168 
Telefax: + 36 27 889 140 
Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151601-00100007   
Adószám: 12068535-2-44 
(továbbiakban: Eladó),  
 
Budakalász Város Önkormányzata  
Székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
Szállítási cím: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 
Képviselője: dr. Göbl Richárd polgármester 
Telefon: 06-26-340-266 
Pénzforgalmi jelzőszám: Raiffeisen Bank Zrt., 12001008-00173183-00100006 
Adószám: 15730961-2-13 
(továbbiakban: Vevő) 
 
(továbbiakban: együttesen Felek)  
 
Jelen keretszerződés (a továbbiakban: szerződés vagy keretszerződés) létrejött a Megrendelő 
és a Vevő, mint költségviselő, valamint az Eladó között az alábbi feltételekkel. 
 

1. A szerződés tárgya 
 

1.1 A jelen szerződés tárgya az Eladó által forgalmazott, és a jelen szerződés 1. számú 
mellékletében megnevezett termék(ek) („Áru”) tulajdonjogának a Megrendelő egyedi 
megrendelésében („Megrendelés”) meghatározott mennyiségben történő átruházása és a 



 
2 / 11 

 
  

 

Megrendelésben meghatározott időpontban az Eladó által történő szállítása, Megrendelő 
vagy általa megjelölt és arra jogosult (továbbiakban: Megrendelő képviselője”) által történő 
átvétellel a megrendelt áru vételárának Vevő általi megfizetésének kötelezettségével.  
 
1.2 Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Árut a vonatkozó forgalomba hozatali 
engedélyben foglalt minőségben szállítja le a Megrendelő vagy képviselője részére. A 
Megrendelő kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére engedéllyel 
rendelkezik (ÁNTSZ engedély), amelyet a jelen Szerződés 3. számú mellékleteként csatol. 
Megrendelő vállalja, hogy a működési engedély esetleges felfüggesztéséről, visszavonásáról 
haladéktalanul írásos tájékoztatást küldenek. 
  
1.3 A Vevő, illetve a Megrendelő az Árut kizárólag a megfelelő jogszabályok szerint 
használhatja fel, annak semmiféle kis-, vagy nagykereskedelmi továbbértékesítésére nem 
jogosult.  
 
1.4. Vevő kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését a települési támogatásokról, egyes szociális 

ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) számú 

önkormányzati rendelet alapján fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltások támogatása 

érdekében köti.  

 
2. Az Áru vételára 

 
2.1 A jelen keretszerződés alapján megrendelhető Árunak a jelen keretszerződés aláírásakor 
érvényes bruttó átadási egységárát a keretszerződés 2. számú melléklete tartalmazza 
("Megrendelőlap"). A bruttó átadási egységár esetleges módosításáról az Eladó írásban 
értesíti a Vevőt, a felek a bruttó átadási egységár változása esetén a jelen szerződést közös 
megegyezéssel, írásban módosítják. A vételár (mely a Bruttó átadási egységár és a megrendelő 
lapon megjelölt mennyiség szorzatával egyenlő) az Áru Megrendelő lapon megjelölt szállítási 
címre történő kiszállításának és fuvareszközről történő lerakásának díját tartalmazzák. Ennek 
megfelelően a vételár az Eladó által a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi 
szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezeken túlmenően az Eladó semmilyen jogcímen 
nem jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.  
 
2.2 Az Eladó által az egyes Megrendelések alapján leszállításra kerülő Áru szállítólevelét az 
Árunak átvételével egyidejűleg átadja a Megrendelőnek, és az Eladó az Áru ellenértékéről 
kiállított számlát a szállítólevél beérkezését követően küldi meg. A számlákat a Vevő a jelen 
szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles kiegyenlíteni.  
 

3. Áruszállítás feltételei 
 

3.1 A Megrendelő írásban, az Eladó részére faxon, vagy e-mailben küldött Megrendelésben 
rendeli meg esetileg a szállítandó Árut.  
 
3.2 A Megrendeléseket az alábbi címre kell küldeni:  
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onkormanyzatok@phoenix.hu 

 
3.3 A Megrendelésnek legalább tartalmaznia kell a Megrendelő, és a Vevő nevét, az 1. számú 
mellékletből kiválasztott és megrendelt Áru pontos megnevezését, kiszerelési egységét, 
darabszámát. 
 
3.4 Az Eladó a munkanapokon 12:00 óráig beérkezett megrendeléseket a beérkezést követő 
harmadik munkanapig teljesíti. Amennyiben ezen határidőn belül az Eladó nem tudja 
teljesíteni a Megrendelést, úgy erről köteles a Megrendelőt a lehető legrövidebb időn belül 
értesíteni.  
 
3.5 Az Eladó az Árukat a megrendelések alapján hétfőtől–péntekig 8.00–17.00 óra közötti 
időpontokban köteles leszállítani a Megrendelő által az adott megrendelésben feltüntetett 
szállítási címre.  
 
3.6 A Megrendelő, illetve képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított készletek 
tekintetében biztosítja az Eladó számára az áruk fuvareszközről történő lerakásakor azok 
rendeltetési helyén való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárásának 
lehetőségét.  
 
3.7 Eladó a leszállítandó Árut a megrendelés szerint csomagolja gyűjtőcsomagolásba, és a 
szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban szállítja le a 
Megrendelőnek, illetve az átvételre jogosult képviselőjének. Az Eladó az Árut oly módon 
tartozik csomagolni, hogy gyűjtőcsomagolás alkalmazása, illetve eltérő mennyiségű kiszerelés 
esetén sem szállítható le a Megrendelő, illetve képviselője részére az adott megrendelésben 
meghatározott mennyiséget meghaladó mennyiség. Az Eladó vállalja, hogy a különleges 
tárolást igénylő Árut azok előírásainak megfelelő módon (pl. hűtve) szállítja le.  
 
3.8 A csomagoláson a lejárati időt jól láthatóan meg kell jelölni.  
 
3.9 Az Eladó jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni az Áru kiszállításához.  
 
 

4. Számlázási és fizetési feltételek 
 

4.1 A Vevő a Megrendelésében meghatározott mennyiségű áru vételárát az Áru jelen 
keretszerződés szerinti leszállítását követően, átutalással köteles megfizetni az Eladó 
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00151601-00100007 számú számlájára a számla kiállításától 
számított 30 (harminc) naptári napon belül.  
 
4.2 Az Eladó egy (1) eredeti példányban átadja a számlát az áru kiszállításakor. A számla vevő 
rovatába jelen szerződés Vevőjét kell feltüntetni.  
 

mailto:onkormanyzatok@phoenix.hu
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4.3 A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Vevő köteles a ki nem fizetett, illetve a 
késedelemben lévő számlaösszegek után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni. A Vevő 
fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult minden egyes jogos követelése behajtásával 
kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank 
késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-
középárfolyama szerint megfelelő forintösszegre igényt tartani. A behajtási költségátalányt az 
Eladó a késedelem bekövetkezésétől számított egy (1) éves jogvesztő határidőn belül 
követelheti a Vevőtől. 
 
4.4 Rendszeres, azaz több mint másodszori alkalom utáni fizetési késedelem esetén az Eladó 
jogosult eltérni a szerződésben meghatározott feltételektől, a Vevő fizetési késedelme 
ellenére jelen szerződés alapján leadott újabb megrendelés esetén jogosult a megrendelés 
teljesítésének visszatartására, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vevőt 
korábban írásban felszólította legalább 15 napos fizetési határidővel a lejárt számlájának 
megfizetésére és a Vevő a fizetési felszólítás ellenére nem rendezte a tartozását a megadott 
határidőn belül. 
 

5. Áru átvételére vonatkozó rendelkezések 
 

5.1 Az Áru átvételekor a megrendelésben megadott szállítási címen a Megrendelő, illetve 
képviselője az Árut mennyiségileg átveszi, a kiszállítás alatti hőmérséklet megfelelőségét 
ellenőrzi. Az átvétel a csomagolási egység darabszámának megszámlálásával történik.  
 
5.2 Az Eladó a kiszállított készítményei minőségéért, azok lejárati időpontjáig vállal 
felelősséget, de csak akkor, és csak abban a mértékben, amennyiben a Megrendelő igazoltan 
a tárolási követelményeknek megfelelően tárolja a készítményeket. 

5.3 Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy abban az időpontban, amikor az adott Árut a 
Megrendelő részére leszállítja, azok még legalább 3 hónapos lejárati idővel rendelkeznek.  
 

6. A keretszerződés hatálya, megszűnése 
 

6.1 Jelen keretszerződés a felek általi aláírással lép hatályba és 2 évig érvényes. A felek a 
szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.  
 
6.2 Jelen keretszerződést bármely fél 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül írásban, a 
tértivevényes küldemény formájában felmondhatja. A jelen keretszerződésben foglalt 
rendelkezések súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez 
intézett írásos nyilatkozattal a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
6.3. Eladó a Vevő részére címzett és egyidejűleg a Megrendelő részére is telefaxon és ajánlott-
tértivevényes levéllel megküldött írásos nyilatkozattal jogosult a keretszerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 
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6.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között, ha a Megrendelő egészségügyi 
szolgáltató tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét felfüggesztették, vagy 
visszavonták. 
 

6.5. A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. 
 

 
6.6.  Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését nem előzte meg közbeszerzési 
eljárás, mert a jelen szerződés tárgya alapján meghatározott beszerzés becsült értéke nem éri 
el a közbeszerzési értékhatárt, így a beszerzés közvetlen kiválasztással is lebonyolítható. 
 
6.7. A jelen keretszerződés a Felek között a 6.1 ponttól függetlenül megszűnik, amennyiben 

a Megrendelő által megrendelt, és az Eladó által leszállított Áru értéke eléri a 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 70. § (1) bekezdés a) 
pontjában rögzített értékhatárt. Erről Vevő köteles haladéktalanul értesíteni Eladót és 
Megrendelőt.  

 
6.8. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

7. Egyéb feltételek 
 

7.1 Jelen keretszerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, 
írásos formában módosíthatók.  
 
7.2 A jelen keretszerződéssel kapcsolatban a Felek között folytatott minden levelezésnek, 
értesítésnek írásban kell történnie, amely abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az 
alábbi módszerek bármelyikével kézbesítik: 

• személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a jelen pont szerinti 
kapcsolattartó számára; 

• ajánlott, tértivevényes levél; 

• telefax vagy elektronikus levél, ha a fogadó fél azt visszaigazolja, vagy a küldő fél azt 
megismétli a fenti módok bármelyikén. 

 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy bármelyik Fél aláírását igénylő nyilatkozatot, 
tájékoztatást telefaxon, e-mailben vagy levélpostai úton küldik meg egymásnak. Az értesítés, 
nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is 
kézbesítettnek tekintendő a postai kézbesítéstől számított ötödik (5.) napon, ha a tértivevény 
a címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, 
„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés időtartama alatt egymással 
folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem 
csupán a szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan lényeges kérdésről, amely 
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a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Felek rögzítik, hogy a köztük lévő információcserét 
a Felek szervezeti hierarchiájának megfelelően bonyolítják le. 
 
Kapcsolattartó személyek: 
 
Eladó részéről:  
Név: Ritgaser Éva – kórházi üzletág menedzser 
Cím: 2151 Fót, Keleti Márton u. 19. 
Telefon: + 36 30 445 8023 
E-mail: ritgaser_eva@phoenix.hu 
 
Vevő részéről:  
Név: Deák András 
Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  
Telefon: 06-70-459-8930 
E-mail: deak.andras@budakalasz.hu 
 
7.3 A felek a kapcsolattartó személy, vagy az értesítési cím változásáról 5 napon belül írásban 
értesítik egymást. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő 
kézbesítéskor áll be.  
 
7.4 A szerződő felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltakat, illetve annak teljesítése során 
tudomásukra jutott minden információt, különösen a másik fél üzleti tevékenységére, 
működésére vonatkozó információkat, továbbá a jelen szerződés tartalmát üzleti titokként 
kezelni, minden információt, adatot és tényt bizalmasan kezelni és megőrizni. Ezen titoktartási 
kötelezettség jelen keretszerződés megszűnése után is hatályban marad. A Vevő azonban 
jogosult a jelen szerződés tartalmát és feltételeit nyilvánosságra hozni, olyan módon és 
mértékben, amennyiben és amilyen mértékben erre jogszabályi előírás és/vagy bírósági, 
hatósági, önkormányzati testületi döntés kötelezi.  
 
7.5 Jelen keretszerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  
 
7.6 Egyik fél sem engedményezheti, illetve ruházhatja át a jelen keretszerződésből származó 
jogait és követeléseit harmadik személyre a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.  
 
7.7 A jelen szerződés és az összes egyéb, a jelen szerződésre vonatkozó, vagy a jelen szerződés 
feltételei alapján küldött egyéb dokumentum vagy igazolás együttesen képviselik a Szerződő 
Felek teljes megállapodását a jelen Szerződésre vonatkozóan, és az összes korábbi 
megállapodást, ígéretet, kötelezettséget, közlést, nyilatkozatot vagy teljesítést hatályon kívül 
helyezi.  
 
7.8 Ha jelen keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelenné vagy bármely jogszabály 
vagy a közrend alapján végrehajthatatlanná válik, akkor a szerződés többi feltétele és kikötése 
továbbra is hatályos marad mindaddig, amíg a benne foglalt jogügylet gazdasági vagy jogi 
tartalma bármely fél számára lényeges hátrányt nem jelent. Ha olyan döntés születik, hogy 
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valamely rendelkezés érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a Felek az érvénytelenségi okot 
kiküszöbölik oly módon, hogy az új rendelkezés a Felek eredeti szándékához a lehető 
legközelebb essen és az itt eltervezett jogügyletek a lehető legteljesebb mértékben az 
eredetileg eltervezettek szerint menjenek teljesedésbe. 
 
7.9 A Vis major  
Egyik fél sem tehető felelőssé kötelezettségei nem teljesítéséért vagy késedelméért, 
amennyiben ezt az érdekkörén kívül eső, általuk el nem hárítható események okozzák. 
Korlátozás nélkül ideértve a bármilyen háborús cselekményeket, zendülést, polgári 
megmozdulásokat, forradalmat, blokádot, embargót, tüzeseteket, robbanást, árvizet, 
mostoha időjárási viszonyokat, járványokat, elektromos áram hiányát vagy más ellátási 
problémát, sztrájkokat is. 
 
A vis major helyzet előállta esetén az érintett Fél köteles a másik Felet haladéktalanul, 
lehetőleg írásban értesíteni az előállt körülmény tényéről, várható időtartamáról és okáról. Az 
értesítés indokolatlan elmulasztásáért vagy késedelméért az érintett Fél kártérítési 
felelősséggel tartozik. 
 
7.10 Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) 
rendelkezéseit.  
 
7.11 Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során, személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen Keretszerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek 
a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az 
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési 
segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére indokolt és szükséges. 
Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák 
nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy 
megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
 
7.12 Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződéses fél általi 
kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Keretszerződés teljesítéséhez 
a másik félnek, valamint a Felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
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8. Jogviták 
 

8.1 A Felek a jelen Keretszerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, és 
haladéktalanul értesíteni a másik Felet bármely, a jelen Keretszerződés teljesítését 
befolyásoló körülményről, különösen, ha a Keretszerződésben vállalt valamely kötelezettség 
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, függetlenül attól, hogy az akadályt a másik 
Félnek közlés nélkül is ismernie kellett-e vagy sem.  
 

8.2 A Felek a jelen szerződésből - beleértve annak mellékleteit is - eredően közöttük felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, peren kívüli, békés úton, kölcsönös írásbeli 
egyezséggel kísérlik meg rendezni. Amennyiben a felek között ezen határidőn belül nem kerül 
sor a vita rendezésére – a perértéktől függően a mindenkor hatályban lévő Polgári 
Perrendtartás szabályai szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz fordulnak.  
 
A jelen keretszerződésben nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében a 
magyar jog, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései, szakmai kérdésekben pedig 
a Ph. Eur., Ph.Hg. VIII., FoNo VII., OGYI kiadványok és állásfoglalások és az egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen keretszerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt, képviseleti jogosultságuk igazolását követően, cégszerű aláírásukkal 
hitelesítik.  
 
 
Fót, ………………………………………………                                 Budakalász, ………………………………………. 

 
 

……………………………………. 
Dr. Heidecker Ferenc       Dr. Gyetvai László 

PHOENIX Pharma Zrt. 
Eladó 

…………………………………… 
                         dr. Göbl Richárd   

   Budakalász Város Önkormányzata 
Vevő 

 
 
 

Budakalász, ……………………………….. 
 

…..……………………………………………… 
Megrendelő 

képviseli: 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
ELADÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT ÁRUK KÉSZÍTMÉNY / KISZERELÉS 

 
 
 
 
 

Készítmény / Kiszerelés 

Bexsero szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben  

 
 

A készítmény hideg helyen (2-8°C) tartandó, nem fagyasztható. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
MEGRENDELŐLAP 

 
Eladó: Vevő:  

   PHOENIX Pharma Zrt.                           Budakalász Város Önkormányzata 
2151 Fót, Keleti Márton u. 19.            Címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
     Számlázási cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
     Szállítási cím: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 
 
A szállítás egyeztetésében illetékes: Megrendelő illetve képviselőjének mint átvevőnek neve:  
Ritgaser Éva                            dr. Tordas Dániel 
Tel.: +36 30 4458023 Megrendelő képviselőjének tel. száma:  
 Slezák Szilvia,  +36-70-338-5126 
 
 
Alulírott dr. Tordas Dániel, Megrendelő, Mediolen Kft. képviseletében ezúton megrendelem 
az alábbi táblázatban feltüntetett termékeket a megadott mennyiségben és egységáron: 

 

Készítmény / Kiszerelés 
Bruttó átadási 

egységár  
(Forint) 

Mennyiség   
(adag) 

Bexsero szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben  29.400.-/adag  

 
 
 
 
Dátum: .............................................                               .............................................. 
 Megrendelő/Vevő 
 (Aláírás, pecsét)  
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
MŰKÖDÉSI (ÁNTSZ) ENGEDÉLY MÁSOLATA 

 








