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SZALLITASI SZERZODES

rynely l6trejott egyrdszt a Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giai lnt0zet, a Magyar
Allamkincstfirnill vezetett 10032000-01491869-00000000 banksz6mlaszfmu a Budapest,
Haller uIca29. szbm alatti sz6khelyri, mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

a ING bankn6l vezetett 13700016-06160009-00000000 banksz6mlasz6mu, Cg. 01-09905712
c6gSegyz6k szhm'6 1077 Budapest, Wessel6nyi u.16. szdkhelyu Cook Medical Hungary
Kft. nevti sz6lIit6, k6pviseletre jogosult szem6ly William Joseph Doherty igyvezeto
igazgat6 (a tov6bbiakban: Sz6llit6)

k<izritt, az ajhnlatdban felsorolt term6kek szilllitfrsitra a kcivetkezo felt6telek mellett:

SzSllit6 ezen szerzodes alfiirdsdval a Megrendeld 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt TED 20l2ls 226-
372028 . hirdetm6nyszhmt ,,Kaniiliik beszerz6se GOKI -13/2012" targytt kdzbeszerzdsi
elj6r6s sor6n tett ajdnlata elfogaditsa eredmdnyekdnt kotelezettseget villlal arca, hogy az
ajdnlalkdr(5 6ltal az ajanlati dokumentiici6ban felsorolt 6s a Megrendel6 6ltal elfogadott, e
szerzodls 1. szdmtt mell6kletdben felti.intetett term6keket 6s term6kmennyisdget azugyanott
meghatfrozott minos6gben a Megrendeld rdszere leszallitja. A szeruodds idotartama a
szer zo dds al6ir isdt kcj vet6 I 2. h6nap uto I s o napj 6ig tart.
Aszerzoddses 6rat, term6keket, fizet6si hat6ridoket a jelen szerzodes mell6klete tartalmazza.

Szrillit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendelf az l./ pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don kciteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a3. pontban szabillyozhsra keriil.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Szfllit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott
ajarlat szerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formfijdban v6s6rolja meg a
Szrillit6t6l rigy, hogy a szerzlddses id6szak vdg6ig a teljes mennyis6g - 20 Yo-a lehfv6sra
keriiljdn.
Szdllft6 k<jtelezi magffi ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti drukat a lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, viiasztdkban 6s m6retben a titrgyh6napon belUl havonta olyan
iitemezdsben szilllitja le a Megrendeld kozponti rakthritba (1096 Budapest, Haller u. 29.),
ahogy ez alehivhsban meghathrozisra keriilt.
Kap c s o 1 attart6 a Me gren del6 r 6szdr ol : any aggazd6lko d6s i o szttly v ezeto
KapcsolattartS a Sz6llit6 rdszerol: G6sp6r Orsolya Tel: 777 -9199
A lehiv6snak megfelell szhllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor trirt6nik meg
szabfiyszeriien, ha a Sz6llit6 vagy az itltala ig6nybe ,vett Fuvaro zo az fuukat tartalmazS egyes

szfillitmhnyokat a Szdllit6 kockitzathra a Megrendel6 iital erce feljogositott szervezetei
telephelyeire illetve a lehiv6sban megjeldlt kozelebbi teljesft6si helyekre leszilllitja,
(leszilllittatja) 6s a krildemdnyt csomagol6si egys6genkent iiszitmolva a lehiv6sban megjelcilt
egys6g vagy szemdly reszdre mennyisdgileg ifiadta. A Szillitil a Ieszdllitott termdkeket
bontatlan gyriri csomagol6sban, minos6gtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyiitt adja
6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6ps6g6t 6s sterilitds6t megfelelo t6rolisi koriilmdnyek koz<jtt a fuvarozds 6s a t6rol6s
id6tartama alatt meg6vja. A term6k sterilit6s6naklejarati ideje nem rOvidebb, mint a szilllithst
kdvet6 365 nap.

A minos6gmegvizsgdl6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelfi aleszilllitott term6k
mennyis6gi, min6s6gr 6tvetel6t folyamatosan vdgzi. A Szrillitr6 villIalja, hogy a szeru6d6s
teljesitds6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get
biztosit.
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Abban az esetben, ha a Szdllit6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, '6gy a Megrendel6
jogosult a le nem sz6llitott 6rucikkeket a Szi./rlit| kolts6g6re harmadik szem6lytol beszetezni

6s a Megrendel6 sz6khely6re szilIlittatni.
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a Szrillit6nak felmeriilt valamennyi k<iltseg6nek

fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti 6r szolg6l.

Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilIlitdsi kotelezetts6g teljesit6s6nek

kdsedelme vagy elmulaszthsa, de ugyanigy az 4.1 pontban el6irt kotelezettsdgek figyelmen

kivtil hagyhsa a jelen sz6llit6si szerzod6s megszeg€sft jelenti, aminek kovetkezt6ben a

Szrillit6t a jelen szerzoddsben szabtiyozott kotbdr 6s/vagy kd'rt6ritds fizet6s6nek a

kotelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddsszegdsi eset m6sodik alkalommal is
megism6tlodndk, iurgy a Megrendelf a szilllititsi szerzod6stol val6 el6ll6sdnak a iogitt
gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne koteles.
Megrendeld a lehfv6s teljesit6s6t igazol6 szabiiyszeri, mindkdt f6l 6Ital alttitt {fiveteli

elismerv6nnyel felszerelt szdmlfut 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak'

A Sz6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefliggesben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontia szerinti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6kdteles jcivedelmdnek

cs6kkent6s6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzldes teljesit6sdnek teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szttmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt, 125. $ (5)

szerinti tigyletekr6l a Megrendelot haladdktalanul drtesiti.

Nem vitatottaszerzodo felek tital,hogy aszerzldeses idoszak folyam6n azegyes szhmlitkba

csak azok az irak, 6rk6pzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szdllit6 elfogadott ajttnlata tartalmaz,

fi.iggetleniil att6l, hogy a magyarorszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v illlozik az infl 6ci6 s r 6ta, v agy a deviza ffisztmithsi kulc s.

A Megrendelo el6leget nem fizet.
A szfmlflhoz tartoz6 lehiv6s teljesit6s6t rgazolS - a Megrendeldtol szdrmazo - ittvdteh

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlft a Sz6llit6

kdzvetleniilazlntezetGazdashgilgazgat6shg6ranyrijtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szfllit6 szfmlfijffi a megajdnlott fizetdsi hat6rid6n beliil nem

egyenliien6 ki, kdteles a Sz6llit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabiiyai szerinti mindenkori

6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.

Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a szrillit6sb6l, ill. fuvarozilsbol eredo hib6kkal

kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtlyozott teljesit6s megt<jrt6nt6t6l szhmitott 3

munkanapon beltil jogosult a Szdllit6val szemben fell6pni.
Az egydb minos6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

igdnyeket a lehfv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s taryy|vd teheti a

Szillit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az eloz6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon e16, a lehiv6 tartozik - a ielzett 3 napos

hat6rid6n beliil - aSzi./rlit6t kozos jegyzokonyv felv6teldre meghivni.

A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, logy u term6k tipusfban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti aifnlatban,

roglalt minOsegi kovetelmdnyeknek, a Megrendeld a jelen szerz6d6sben szabillyozott

*ertet.i min6s6gi kotbdrt 6s/vagy k6rtdritdsi ig6nyt drvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st tapasztalna, liogy

6rdekmul6s 6nak igazol6sa n6lkiil a szerzod6st6l nyomban el6llhat, meghirisul6si k<itb6rt 6s

k6rt6rit6st k<ivetelhet.



Szerzodo f-elek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s'

szabfllyaira - az l.l pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott aifinlat tatlalma az

ir6nyad6.
Ha Szi./rlit| a min6sdgi hib6s termdket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beliil nem

cser{li ki, a Megrendel6nek jogaban 611 a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6lbeszerezni a

Szfllit6 koltsdg6re.
Ha a Szfllitf a jot6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicserdli a
idej e a csere napj 6v al ujra kezd6dik.

leszdllitott termdket, annak j6t6ll6si

Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azert,hogy a jelen

rendelkeznek 6rvdnyes forgalomba hozatali enged6llyel.
szer zo de s t6r gy ttt kep ezo term6kek

Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minosdghib6s sz611it6s, esetdre

egyar(nt kdtbdrt k<itnek ki a Sz6llit6 terh6re.

K6sedelmes teljesit6s esetere kcitb6r, amelynek m6rt6ke az lrintett 6rucikkek brutt6

figyelembevdtel6vel napi Y, ezrellk,legfeljebb azonban az lrintetI" 6ru-6rt6k 20 Yo-a.

Hib6s teljesitds esetei:
- min6s6ghib6s sztilitfus (azazhtbhs teljesit6s) eset6re kdtb6r, amelynek merteke az

6rintett 6rucikkek brutt6 6rtdkdnek figyelembev6tel6vel napi lz eztel6k,legfeljebb

azonban az lrintett 6ru-6rtdk 20 o/o-a.

- amennyiben k6t alkalommal tortdnt kijavit6si kis6rletet kovet6en a minos6gi

kifog6s tov6bbra is fenn6ll kcitb6r, amely a teljes brutt6 ajhnlati 6na vetitve I5o/o,

illetve a hiba kijavit6s vagy kicser6l6s ritj6n tort6no kiktisz<ibol6se eset6n a

k6sedelem miatt fizetendo kotberosszeg, ha az igy kiszimitott kotbdr a 15

szizalekot me ghal adj a.

A lesz6llitand6 term6kek brutt6 6rt6kdnek 30o/o nagysdgri meghirisul6si kotb6r, amennyiben a

sziilitand6 term6kek sztilititsflal tdbb, mint 15 napot kdsik, vagy el6ll a szetzodds

teljesit6s6t6l.

Trszthban vannak a szerzod6 felek azzal, hogy a kdtbdrkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendell a szerzod6sszeg6sb6l eredo kdrhnak megtdrit6sdt is kovetelheti a Szfllit6t6l, a
kar 6sszeg6be azonban amfu behajtott kdtbdr dsszege belesz6mit'

A k<itb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meri.ilt fel.
A k6tbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdmlab6l visszatartani 6s azt avegsz6mla nett6

<isszegeb6l levonni.

A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sz{llitfihoz intezell nyilatkozatiwal azortrralihatilllyal
e 1 6l lhat a sztilitilsi szer zo de stoI, v agy b 6rme I y r 6szetoI, ha:

- a Szrillitf az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;

- a Szfllit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, dncsodOt jelentett illetve ellene csodot jelentettek

be, felszilmol6si elj6r6s folyik ellene;
- a Szilli t6 szeruodesellenesen besztintette sziilithsart.

Ha a Megrendelff a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatfxal, a

Szdllft6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.
A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sztiks6ges olyan

hatSridovel, amely lehetovd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ellathsix6l

gondoskodni tudjon - ha

a) a Sz6llit6ban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdasfugi t6rsas6g,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban meghathrozott felt6teleknek.

b) a Sz6llit6 krizvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdashgitfnsasdgban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontjdban meghatdrozott feltdteleknek.

6rt6k6nek

h.
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A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Szfilit6 a szerzodds megsztin6se elott m6r teljesitett

szol g6ltat6s szerzo d6s s zeri p lnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 2S.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzodest felbont6 feltdtelt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkozre vagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6an a kozpontositott kozbeszerz6si rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szerzodds keri.il megkotdsre, a kozpontositott kozbeszeruls

rendszer6ben kell a b eszerzdst me gval6 sitani".

A Szfllit6t az lwdnyes jogszabdlyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzod|s teljesitdse sor6n a Megrendel6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban

tudom6sdra jut6 mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si

kdtelezetts6g kiterjed a Sz6llit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszhllitota, akiket

tevdkenys6gi.ik megkezd6se elott koteles a Szfllit6 a titoktart6sra hitelt drdemloen

figyelmeztetni.
A Szfllft6 a Megrendel6 enged6tye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6sdta a

szeru|dds,illetve azzalkapcsolatban bfrrnely m6s dokument6cio vagy informfrciS adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos informdci6t egyik fdl sem tehet kozz6,

harmadik szemdly rendelkezds6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjanvalamely bir6s6g vagy m6s hat6sdg kotelezo drv6nnyel elrehdeli.

A Szrillit6 kifog6stalan teljesitds6rol a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tv6tel6t kcivetoen a

Megrendell irhsban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sziilit6t,
hogy a Megrendel6t referencialistrijan feltiintesse 6s ezt - elozetesen irSsban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.

Jelen szerzod6sben nem szabfrlyozott k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiigg6en vagy a Szfllit6 elfogadott ajdnlatatartalmdt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy

t6teles jogszabhlyi rendelkez6sk6nt a Kbt. 6s a Magyar Polg6ri Torvdnyktinyv idevonatkoz6an

me gfelelo szab|ly ait fo gj 6k alkalmazm.

A Megrendel6nek 6s a Szritlit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy

k6zvetlen t6rgyal6sokon bdk6s riton rendezzenek minden olyan nezeteltlrdst, vagy vit6t,

amely kciz<ittiik a szerzlddssel kapcsolatban mertil fel'
Jelen szerz6d{sbol szfrmazo 6s peres irtra keriilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

Megrendel6 sz6khely ehez igazo dik.

A szilllit6jogosult a szerzodds idotartama alatt irj fejlesztdsti innovativ term6ket sz|llitari, az

ir vagy egy6b szerzbdeses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az tr-ertek ar6nyossilgot es a
szakmai minos6gi megfelel6st a megrendelo k6pviseloj6vel koteles egyezletm.

Ezt a szfillitdsi szerzoddst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataikkal mindenben

mege gyez6t helyben hagy 6lag alfiirthk.

Budapest, 2013 . -mhroius- 1 8.
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tonealis haszndla tos dialvsis kat6ter szett
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