
amely l6trejdtt egyrdszt a Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar

A[amkincs t6m6l v ezetett I 003 2000-0 1 49 1 869-00000000 banksz6ml aszftmt a Budapest,

Haller utca29. szfum alatti sz6khelyri, mint megrendelo (a tovdbbiakban: Megrendel6),
m6s16szt

m6srdszt a Raiffeisen. bankn6l vezetett 12010501-00148778-00100000 banksz6mlaszhmi,

01-09-161947 c6gSegyz6kszhm.iu1027 Budapest, Ganz u. 16. szdkhelyu: Biomedica H. Kft.
nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: D6k6ny-Horv6th Anna cdgvezeto (a

tov6bbiakban: Szf llftt6)
k6z6tt, az ajfunlathban felsorolt term6kek szilllitdsfuaa kovetkezo felt6telek mellett:

Szillit6 ezen szerz|des alfiirdsdval a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt TED 20I2lS 226-

372028 , hirdetm{nyszftmu,,Kantiliik beszerz6se GOKI -1312012" targyi kdzbeszerzlsi

elj6r6s sor6n tett ajhnlata elfogad6sa eredmdnyekdnt krjtelezettseget vdllal ana, hogy az

ujanlutk1rO 6ltal az ajtnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Megrendel6 6ltal elfogadott, e

szenodes l. szhmu mell{klet6ben feltiintetett termdkeket 6s term6kmennyis6get az ugyanott

meghathrozott min6s6gben a Megrendell reszlre leszallitia. A szerzodes id6tartama a

szenodls al6ir 6sitt koveto 12. h6nap utols6 napj 6ig l.art.

A szeru6d6ses 6rat, termdkeket , ftzetdsi hatdridoket a jelen szeruodds mell6klete tartalmazza.

Szdllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendell az l./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

olyan m6don kdteles t61e megv6s6rolni, ahogy ez a3. pontban szabillyozdsra keriil.

l{egrendell az L/ pontban emlitettek szerint a Sziilit| minden eltdr6s ndlkiil elfogadott

aj1ilat szerinti term6keit havonta az :un. Lehivdsi nyilatkozat formfj6ban v6s6rolja meg a

Sz6ilit6t6l rigy, hogy a szerz6d6ses idoszak vdg6ig a teljes mennyis6g - 20 %o-a lehiv6sra

keriiljdn.
Szfl5t6 kotelezi magifi arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti tnukat a lehiv6sban

foglalt mennyis6gben, vfllasztdkban 6s m6retben a tdrgyh6napon beliil havonta olyan

iitemez6sben sztllitja |e a Megrendel6 ktizponti rakthrhba (1096 Budapest, Haller u.29.),

aho gy ez a lehiv itsb an me gh attt o zhsr a keriilt.
Kap c s o I att arto a Me grende I 6 r 6 szdr ol : any aggazddlko d6s i o sztilly v ezeto

Kapcsolattart6 aSz6llit6 reszdrol: Horv6th P6ter 30 3661210

A iehiv6snak megfelel6 szillliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabfllyszenien, ha a Szdllit6 vagy azilltalaig6nybe vett Fuvaroz6 azhtukat1artalmaz6 egyes

sz1llitmhnyokat a Sz6ltit6 kockdzatdra a Megrendeld 6ltal erre feljogositott szewezetei

telephelyeire illetve a lehivdsban megjelcilt kozelebbi teljesitdsi helyekre leszilllitia,

(Ieszdlliiatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkent 6tsz6molva a lehiv6sban megjeldlt

egys6g vagy szemely reszlre mennyisdgileg 6tadta. A Szdllit| a leszilllitott term6keket

bontatlan gyari .ro-agol6sban, min6s6gtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja

6t a MegrLndel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

6ps6g6t 6s sterilit6s6t megfelelo t6rol6si kortlm6nyek kdzott a fuvarozits 6s a t6rol6s

idotartama alatt meg6vja. A term6k sterilit6sdnaklejfurati ideje nem r<ividebb, mint a szilllithsl

k<ivet6 365 nap.

A min6s6gmegvizsgitl6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelf aleszilllitott term6k

mennyis6gi, min6s6gi 6tv6telet folyamatosan vegzi, A Szdllit6 villlalja, hogy a szerz6d6s

teljesitdsdnek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
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Abban az esetben, ha a Sz{llit6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, fgy a Megrendel6
jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Szdllitri kolts6gdre harmadik szem6lyt6l beszerezni

6s a Megrendel6 sz6khely6re sziilittatni.
Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a Szftlit6nak felmeriilt valamennyi kolts6g6nek

fedezetdre az l.l pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti 6r szolg6I.
Nem vitatott a felek iital, hogy a lehivdsban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g teljesit6sdnek

kdsedelme vagy elmulasztisa, de ugyanigy az 4.1 pontban el6frt kdtelezetts6gek figyelmen
kiviil hagydsa a jelen sz6llitdsi szerzod6s megszegeset jelenti, aminek kdvetkezt6ben a

Szr{llit6t a jelen szerz6d6sben szabilyozott k<itb6r eslvagy k6rt6rit6s fizet6s6nek a

kritelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is
megismetlodndk, ugy a Megrendelf a szilllitfsi szerzod6st6l val6 el6ll6s6nak a jogdt

gyakorolhatj a a jogi k<ivetkezm6nyek drv6nyesit6se mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne ktiteles.
Megrendel6 a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabillyszeru, mindk6t fel 6ltal alfiirt fitvdteh

elismerv6nnyel felszerelt szirmlflt 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szfllft6nak.
A Sz6llit6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesitds6vel osszefiigg6sben olyan
k<iltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsasdg tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Szilllito ad6kdteles jovedelm6nek

cs6kkent6s6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szenodls teljesit6sdnek teljeS rd6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szfumitra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)

szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.
Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzoddses id6szak folyam6n az egyes szdmlftkba

csak azok az 6rak, frkdpzesi tenyezok 6s kcilts6gek 6lIifha6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szi,Jlit6 elfogadott ajdnlata tartaImaz,

ftiggetleni.il att6l, hogy a magyarorczhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v 6lto zik az infl6ci6 s r 6ta, v agy a dev iza ffiszhmithsi kul c s.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A szhmlilhoz tartoz6 lehiv6s teljesitds6t igazol6 - a Megrendel6t6l szitrmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nfi sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kidllitott 6s felszerelt szhmlilt a Szi"Jlitf
kcizvetleniilazlntlzetGazdasdgilgazgatosdgarunyt$tjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szfllit6 szhmlajat a megaj6nlott fizet6si hat6rid6n beliil nem

egyenliten6 ki, koteles a Szfllit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabiiyai szeinti mindenkori

6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni,

Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, i11. fuvaroz6sb6l ered6 hib6kkal

kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabillyozott teljesit6s megtort6nt6tol szhmitott 3

munkanapon beliil jogosult a Szrillit6val szemben fell6pni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

igdnyeket a lehivo azok 6szlel6s6t krjveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s thrgyhvfi teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id<i m6g 6rv6nyben van.

Az el6z6 k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hatririd6n beliil - a Szfllit6t kozds jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az |.l pont szerinti ajftnlatban,

foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerzod6sben szabdlyozott

m6rt6kti min6sdgi kdtbdrt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulatSban leirt rendszerbeli min6s6gi eltdrest tapasztalna, l0;gy

drdekmirl6sdnak igazol6sa n6lktil a szerzoddst6l nyomban el6llhat, meghirisul6si k<jtb6rt 6s

k6rt6rit6st kovetelhet.



Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6l16s

szabfiyaira - az 1./ pontban foglaltak fiiggv6ny6ber - az elfogadott ajfnlat tartalma az

ir6nyad6.
Ha Szfllitf a minos6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jogdban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytolbeszetezni a

Szfllft6 k61ts6g6re.

Ha a Szdllit1 a j6t6ll6si k<jtelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllitott term6ket, annak j6t6ll6si

ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
SzittitO kijelenii 6s szavatossSgot v6llal azdrt, hogy a jelen szeruodds tdrgydtkepezl term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

Szerzldo felek ugy a kdsedelmes teljesit6s, mint
egyarintkdtb6rt kotnek ki a Szfllit6 terhdre.

pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, eset6re

Kdsedelmes teljesit6s eset6re kotb6r, amelynek m6rtdke

fi gyel emb evdtel 6ve I napi % ezr el6k, I e gfe lj ebb azonb an

az erintett 6rucikkek brutt6 6rtdk6nek

az 5rintett 6ru-6r16k 20 Yo-a.

Hib6s teljesitds esetet:

min6sdghibhs szilIlitds (azazhibds teljesit6s) eset6re kdtbdr, amelynek merieke az

6rintett 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb

azonban az ltintett 6ru-6rt6k 20 o/o-a.

- amennyiben k6t alkalommal tort6nt kijavit6si kis6rletet kovet6en a minos6gi

kifog6s tov6bbra is fenn6ll k<itb6r, amely a teljes brutt6 ajdnlati funavetitve l5Yo,

illetve a hiba kijavit6s vagy kicser6l6s ritj6n tdrt6no kikiiszdbdl6se eset6n a

k6sedelem miatt frzetend6 k<itbdrosszeg, ha az igy kiszdmitott kdtb6r a 15

szizalekot. me ghal adj a.

A lesz6llitand6 term6kek brutt6 6rt6k6nek 30Yo nagys6gri meghiusul6si k<jtb6r, amennyiben a

szhllitand6 term6kek szfilitis6val tObb, mint 15 napot k6sik, vagy e1611 a szetzbd6s

teljesit6s6t6l.

Tiszt1banvannak a szerzodo felek azzal, hogy a kcitb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendell a szerzod6sszegdsbol ered6 kirhnakmegt6ritdsdt is kdvetelheti a Szfllit6t6l,

a k6r 6ssze gebe azonban amht behajtott kotb6r <isszege belesz6mit.

A k6tb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.

A k6tbdrt a Megrendeld jogosult a benyrijtott szdmlitb6l visszatartani 6s azt avlgszdmla

nett6 <isszeg6b6l levonni.

A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szillitlhoz intezelt nyilatkozathval azonrrali hat6llyal

el6llhat a sz6llit6si szerzo ddstol, vagy b 6rmely t 6sz6toI, ha:
- a Szdllit6 azegyes r6ssz6llitSsokkal 15 napotkesett;
- a Szfllit6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek

be, felszhmol6si elj6r6s folyik ellene;
- a Szfllit 6 szeruo desellenesen besziintette szilllitisait.

Ha a Megrendelfi a szerzod|st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, a

Szdllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket ktjvetelni.

A Megrend.l6 
-.logor,tlt 

6s egyben kdteles a szeruoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid?vel, u-Lly lehetovd teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata e1|'Aff$fu61

gondoskodni tudjon - ha
iS us"alit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgr thtsashg,

amely nL- f.l.l -eg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjhbanmeghatdrozott felt6teleknek.

b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy kozvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesedest szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgithtsasdgban,

amely nlm felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekez dds k) pontjSban meghatirozott felt6teleknek.
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A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerzodls megszrindse elott m6r teljesitett
szolgilltatds szerzod6ss zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.
A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (IIL 28.) Korm. rendelet 6. S (7) bekezd6se szerinti
szerzodfst felbont6 feltdtelt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkiizre vagy fertotlenitoszerre vonatkoz6an a kdzpontositott kcizbeszerulsi rendszerben
keretmegrillapod6s vagy szerzodds keri.il megkdtdsre, a kdzpontositott kozbeszerzes
rendszerdben kell a beszerzdst megval6 s itani" .

A Szillit6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktarldsi kcitelezetts6g terheli a
szerzodds teljesit6se sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenysdgdvel kapcsolatban
tudom6siira jut6 mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si
k<itelezetts6g kiterjed a Szdllftri alkalmazottaira, munkatfirsaira, beszilllit6ira, akiket
tev6kenys6giik megkezd6se elott koteles a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szillit6 a Megrendel6 enged6lye n6lktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6shra a
szeruldds, illetve azzalkapcsolatban b6rmely miis dokument6ci6 vagy informircio adatait.
A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatrilyos 6s 6rv6nyes
jogszabfiy alapjdnvalamely bir6s6g vagy mds hat6s6g kdtelez6 drvdnnyel elrehdeli.
A Szfllit6 kifog6stalan teljesit6serol a teljes term6kmennyiseg fitadfs-fttvdtel6t kovet6en a
Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t,
hogy a Megrendel6t referencialist6j6n felttintesse 6s ezt - elozetesen frdsban egyeztetett
m6don - marketingtevdkenysdg6ben felhaszn6lhassa.
Jelen szerzod6sben nem szabitlyozotl k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy a Szfllft6 elfogadott ajinlatatartalm(rt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabalyi rendelkez6sk6nt a Kbt. 6s a Magyar Polgriri Tdrv6nykonyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabilly ait fo gj 6k alkalmazni.

A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent arurak 6rdek6ben, hogy
kcizvetlen t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vit6t,
amely kcizottiik a szerzoddssel kapcsolatbanmertil fel.

Jelen szerzod6sbol sz\rnazo 6s peres ritra kertlt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a
Me gren del6 sz6khely ehez igazo dik.

A szilllit6jogosult a szerzodls idotartama alatt ij fejleszt6sri innovativ term6ket sztilitani, az
6r vagy egy6b szerzod6ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-ertek ar6nyoss6got 6s a
szakmai minos6gi megfelel6st a megrendelo kdpviseldjdvel koteles egyeztetni.

Ezt a szdllititsi szerzodlst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikal mindenben
me ge gyezot helyb en hagy 6lag alilirtdk.

Budapest, 20 13, ndrcii.is 1 8.
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