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szArt irAsr sznnz0nrts
G;lrl,

amely ldtrejott egyftszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti szdkhelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiokigiailntfizet, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendeld),
m6srdszt
a Raiffeisen bankn6l vezetett 12010501-00148778-00100000 bankszdmlaszdmu, 0l-09-
161947 c6gtregyz6k szdm.6 1027 Btdapest, Ganz utca 16. sz6khelyti Biomedica H. Kft.
nevii sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: D6kdny-Horvfth Anna cdgvezeto (a
tov6bbiakban: Szfllit6)
k<izdtt, az ajlnlatilban felsorolt term6kek szfllitdsinaa krjvetkezo felt6telek mellett:

l.l Szfllit6 ezen szerziSdds al6irris6val a Megrendel6 iltal az GOKI-11/2012 ,,Azlnt6zet
miisziv kezel6sekhez sziiks6ges eszkiizeinek beszerz6se" elfogad6sa eredm6nyek6nt
kdtelezettsdget vrillal ana,hogy az ajlnlatkdrl Sltal az ajfnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a
Megrendelf 6ItaI elfogadott, egy esetben felhaszn6l6sra keriil6 eszkdzrendszert az ugyanott
meghattrozott min6s6gben a Megrendel| rdszlre leszilllitja. Megrendet6 fenntartj amag1nak
a jogot, hogy az adotthelyzett6l - a beteg allapotat6l - fiigg6en ne a komplett szettet, hanem
annak a sziiksdges r6szeit a sztiksdges m6retben rendelje meg.

2.1 Sz:illit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghatdrozott
6rumennyis6get olyan m6don k<iteles t6le megv6siirolni, ahogy ez a jelen pontban
szabillyozhsra kertil.
Megrendelfl az l./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott
ajirnlat szerinti eszktizrendszereit riasztls alapjhn azonnal az vrr. Lehiv6si nyilatkozat
formdjilban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6l.

3.1 Szfllit6 kcitelezi maght ana,hogy a2.l pontban emlitett lehfv6s szerinti eszkdzcjket a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, villaszt6kban 6s m6retben a iaszt6st6l szitmitottan azornal,
de legk6s6bb 24 6r6n beltil szSllitja le a Megrendeld 6ltal erre feljogosftott szewezeteinek,
aho gy ez a Iehiv itsb an me gh atdr o zdsr a keriilt.
A lehfvdsnak megfelel6 szilllitds a felek egyezo meg6llapoddsa szerint akkor tcirt6nik meg
szabillyszenien, ha aSz6llit6 vagy az illtalaig6nybe vett Fuvaroz6 az furukattartalmaz6.gy"i
szilllitmilnyokat a Sz6llit6 kockinathra a Megrendeld iltal erre feljogositott szewezetei
telephelyeire illetve a lehfv6sban megjelcilt kcizelebbi teljesitdsi helyekre lesztilitja,
(leszSllittatja) 6s a ki.ildemdnyt csomagoliisi egys6genkent ffiszfumolva a lehfv6sban megjelcilt
egysdg vagy szemlly rdszlre mennyisdgileg ifiadta. A Szdllft6 a leszSllitott term6keket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, gyhri tartozdklista alapjdn, minosdgtanrisit6ssal 6s egy6b
dokument6ci6kkal egytitt adjaht a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie
ana,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendell aleszfllitott term6k
mennyis6gi, min6s6gi 6tv6telet folyamatosan vegzi. A Szillitri villlalja, hogy a szerz6d6s
teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezlsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get
biztosft.
Abban az esetben, ha a Szhllit6 kdsedelme meghaladnh a riasztitst6l szhmitott 25 ordt, :ugy az
esetlegesen felmeriil6 betegjogi - jogvit6s [gyben az anyagi 6s biintetdjogi feleloss6g a
Szdllit6t terheli.
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4.1 Nem vitatott a felek fltal, hogy a lehiv6sban foglalt szrillit6si kdtelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az3.lpontban el6irt kritelezettsdgek
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen szilllititsi szerzod1,s megszegdsdt jelenti.

5.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabhlyszeni, mindk6t f6l 6ltal alilirt ftveteli
elismervdnnyel felszerelt szdmlilt 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szdllft6nak.
Nem vitatotl a szeru6d6 felek 51tal, hogy a szerzoddses id6szak folyam6n az egyes sztmltkba
csak azok az 6rak, ilrkdpzesi tdnyezbk 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sziilit6 elfogadott ajfnlata tartalmaz,
ftiggetleniil att61, hogy a magyarorczilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
ho gyan v irlto zik az infl 6ci6 s r 6ta, v agy a dev iza iltszdmitdsi kul c s.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A szSmIflhoz tartoz6 lehivds teljesit6s6t igazolo - a Megrendel6t6l szhrmaz6 - Atveteli
elismervdnyt szillit6levellel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmlft a Sz6llit6
kcizvetleniilazlntezetGazdasdgilgazgat6shgriranyrijtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szfllitfl sz{mlaj6t a jelen pontban figzitett hat6ridon beliil nem
egyenliten6 ki, kciteles a Szillit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabSlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

A Sz6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6k<iteles jdvedelmdnek
csrikkentdsdre alkalmasak.
A Sz6llit6 a szeruodds teljesit6sdnek teljes ido1artama alatt tulajdonosi szerkezetdt a

Megrendelo szhmhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 15. $ (5) szerinti iigyletekr6l a

Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

6.1 Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a szilllitasb6l i11. fuvarozilsbol ered6
k6sedelem es a sz6lIit6s sor6n keletkezett hib6kkal kapcsolatban felmeri.il6 betegjogi - jogvit6s
iigyben a felel6ss6g a Szdllit6t terheli.
Az egyeb minos6gi hibrlkkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t krivet6en b6rmikor kifog6s thrgydvd teheti a Sz6llit6nhI.
Mindk6t eszkdzrendszer eset6ben, amennyiben a Szfllito min6sdgi hib6s termeket szillit a
Megrendelil ftszdre az esetlegesen felmeriil6 betegjogi - jogvit6s tigyekben az anyagi 6s

btintetdjogi feleloss6g a Szfllft6t terheli. Az eIoz6 k6t bekezd6s bdrmelyik esete is forduljon
elo, a lehiv6 tartozik aSzi.Jlitflt kdzos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni azonnalihatfillyal.

7.l Szeruodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6trill6s szabillyaira - az l.l pontban foglaltak fliggv6ny6ben - M elfogadott ajinlattartalma az

ir6nyad6.
Ha a Szfllitf a j6t6ll6si kcitelezetts6ge alatt kicsereli alesziilitott eszkrizokbhrmely rdszdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Szfllft6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az1rt,hogy a jelen szerzodds targydtkepezo term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.



8.t
hat'lly hoz intdzett nyilatkozatdval azowrali

aS r6sz6tol,ha:

a sziilit| fizet6sk6ptelenn6 vdlt, cincs6d<it jelente iru''lf"*"ellene cs6d6t jelentettek be,felszdmoldsi elj 6r6s folyik ellene;
asz6llit6szeruldesellenesenbesztintettesz6llit6sait.

Ha a Megrendel6 a szerzodlst a fenti.b6rmgly okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkoz at6val, aSzfllftri nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bti kifizet6se"ket k<jvetelni.

A Megrendel6 jogosult ds egyben kciteles a szerulddst felmondani - ha sztiksdges olyanhat6rid6vel, amely lehetovd teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ellat6s6r6lgondoskodni tudjon - ha

2 5%o- ot me ghal ad6 tulaj doni r6szeseddst szer ez
6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasiigi t6rsasiig,
k) p ontj 6b an me ghatfn o zott fe lt6te I eknek.

SYo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szetez
dggel nem rendelkez6 gazdasfugit6rsas6gban,
pontj 6ban me ghatfn ozott feltdteleknek.

5 a szerzodds megsztindse el6tt m6r teljesftettszolgilltatds szerz6 d6 s s zefl i p 6nzbe I i el I en6rt6kdre j o go s ult.

i m6don titoktartdsi kdtelezetts6g terheli a

,Ht5 ;il:T;:I;:ffi1,*ffi;ll.J:I
ottaira, munkatiirsaira, beszitllit6fua, akikettev6kenys6gtik megkezd6se el6tt kciteles a szeiitt a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Szdllitr'' a Megrendel6 enged6lye n6lktil harmadik felnek nem hozhatja tudomiis 6ra aszerz6d6s, ille
A m6sik fdl
harmadik sze

erm6kmennyiseg iiadfus-ritv6teldt k6vet6en a
16 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szdllft6t,
esse 6s ezt - elbzetesen iriisban egyeztetett

Jelen szeru6ddsben nem szabiivozott 
assa'

fligg6en vagy a Szrillit6 elfogadott
m6dositott ajfinlata tartalmfut tekintik
rendelkez6skdnt a Magyar polgriri T6rv6nykdn
alkalmazni.

A Megrendeldnek 6s-a Szrillft6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
trirgyal6sokon bdk6s riton rendezzenekminden olyan nezeteltdrdst, vagy vit6t, amely kciz<ittilk
a szerz5ddssel kapcsol atbanmeriil fel.
Ha szeruodesbll vita rendezesdt kdzvetlen t6rgyal6sosrito ldani, rigy e s6re a megrendel6 szdkhelye szerintille agos illetdkes
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Jelen szerz6d6sb6l szirmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor

Megrendeld sz6khely ehez igazo dik.
Ezt a szhllitdsi szerz6d6st a szerzbd6 felek mint akaratukkal ds nyilatkozatail<kal mindenben

me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2012. okt6ber 29.

b*\- C^
mint Szdllit6

P6nzugYi ellenjegYzo

filigazeat{ sazdas

Jogi szeinPontb6l al6irhat6



1. sz. mell6kletAz Int6zet mfisziv
kezel6sekhez sziiks6ges
eszkdzeinek beszerz6se

GOKt-1112012

lnt6zet mUsziv kezel6sekhez
eszkdzeinek beszerzese

Budapest, 2012. okt6ber 29'

c6gvezeto
mint 5z6llit6

Ptinztigyi ellenjegYz6

\\


