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amely l6trejdtt egyr6szt a Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giai lnt0zet, a Magyar

Allamkincstdm|l vezetett 10032000-01491869-00000000 banksz6mlaszdmi a Budapest,

Haller utca29. szftm alatli sz6khelyu, mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),
m6sr6szt

a Raiffeisen Bank Zrl bankn6l vezetett 1 2001 008-0 026687 0-00 1 00004 banksz6ml aszdmu, 0l-
-09-064497 cegtregyzek szftmu 1031 Budapest, Folyandrir u.1. sz6khelyti Comesa Budapest

Kft. nevti szflIit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Petrovszki Istv6n tigyvezeto

(a tov6bbiakban: SzSllft6)
kcizcitt, az ajinlatiban felsorolt term6kek sztilitilsina a kovetkezo felt6telek mellett:

l.l Szfllittf ezen szerzodes al6irds6val a Megrendell altal a Kbt. alapjfn kiifi KE-
1877812012. .szhmu Egyszerhasznilatos miit6ti textflia beszerz6se GOKI-14/2012 thrgyit
kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajanlata elfogad6sa eredm6nyekent kdtelezettsegetvfilal ana,

hogy az ajdnlatkero 6Ital az ajhnlatteteli dokument6ci6ban felsorolt 6s a Megrendel6 6ltal

elfogadott term6kmeruryis6get az ugyanott meghatftrozott minosdgben a Megrendelf tdszere

leszdllitja. A szerzodds idotartam a a szeruodes altirhsdt koveto 12 honap utols6 napjhig1art.

A szerzod|ses 6rat, term6keket , frzetlsi hat6ridoket a jelen szerzodes mell6klete tartalmazza'

2.1 Sz{llitri tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az 1.1 pontban meghatiltozott

6rumennyis6get olyan m6don k<jteles t6le megvds6rolni, ahogy ez a jelen pontban

szab illy o zirsra keriil.
Megrendell az L/ pontban emlitettek szerint a Sziilitf minden eltdrds ndlkiil elfogadott

ajhnlat szerinti term6keit havonta az :ion. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a

Szfllft6t6l rigy, hogy a szerzoddses idoszak vegeig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyis6g - 30 %o-a erej6ig lehiv6sra keriilj<in.

3.1 Sz6llit6 kotelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyisdgben, viiaszt6kban 6s m6retben a tdrgyh6napon beliil havonta

olyan iitemez6sben sziilitja le a Megrendel6 6ruraktdr6ba, ahogy ez a lehiv6sban

me ghathr o z6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelelo szilllitfs a felek egyezo megdllapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg

szab|Iyszerien, ha a Szdllit6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az itrukat tattalmaz6 egyes

szfillitmdnyokat a Szrillitri kocktnatfua a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szewezetei

telephelyeire illetve a lehiv6sban megjeldlt teljesitdsi helyre (kozponti rcktfr) lesztilitia,
(leszfllfttatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genk6nt iltszftmolva a lehiv6sban megjelcilt

egysdg vagy szemlly reszdre mennyisdgrleg t*adta. A Szillitf a leszdllitott term6keket

bontatlan gy6ri csomagol6sban, minos6gtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egytitt adja

6t a Megrendeldnek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arca,hogy a term6kek 6ps6g6t

6s sterilitds6t megfelel6 t6rol6si kortilm6nyek kozott a fuvarozds 6s a t6rol6s ido1artama alatt

meg6vja, valamint A term6k sterilit6s6naklejhrati ideje nem rovidebb, mint a sz6,llithst kdveto

365 nap.

A minosdgmegvizsgdl6s helye a Megrendeld szdkhelye. A Megrendell a leszilllitott term6k

mennyis6gi, minos6gi fitvetelet folyamatosan vegzi. A Szfllit6 vSllalja, hogy a szetzbdds

teljesit6s6nek idotartama alalt folyamatosan rendelkezdsre 6II, konzult6ci6s lehetos6get

biztosit.
Abban az esetben, ha a Szrillit6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, tgy a Megrendel6
jogosult a le nem szilIlitott 6rucikkeket aSzillitf kdltsdg6re harmadik szem6lytol beszeteznr

6s a Megrendel6 szdkhely6re sztilittatni.



Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a Szrlllit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmertilt kolts6gei fedezetere az Ll pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolgil.
Kap c so I att art6 a Me grende I 6 rc szercl : any aggazd6lko d6s i o szlilly v ezeto

Kapcsolattarto a Sz6llit6 rlszerol: ..,

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabiiyozott, illetve

v6grehajtand6 iendszer alkalmaz6s6n trilmenoen a Megrendel6nek joga van ahhoz, hogy

v6ratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6sfua azonnali megrendeldseket- a szeruodeshez kdpest

ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a Szillitilhoz, aki ezeket a

me grendel6 s eket s oron kiviil, r akttri kdszl etdbo I tartozik kiel6 giteni'

A soron kiviili iigyint6z{st - felhiv6sra - a Sz6llit6 kdteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a sziilitlsi hat6rido a 3 napot semmikeppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6Ital, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi kotelezettsdg

teljesit6sdnek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kotelezetts6gek

figyelmen kiviil hagy6sa a jelen szilllititsi szerzodds megszegds6t jelenti, aminek

kdvetkeztdben a Szfllit6t a jelen szerzod6sben szabl,lyozott kotb6r 6s/vagy k6rtdrit6s

fizet6s6nek a k6telezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6ddsszegdsi eset m6sodik

alkalommal is megismdtlodndk, ugy a Megrendell a szallitttsi szerzoddst6l val6 elflllflsftnak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek drvenyesitese mellett andlkiil, hogy 6rdekmul6s6t

igazolni lenne kclteles.

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabflyszeri. mindkdt feI 6ltal alftitt iltvetelt'

elismerv6nnyel felszerelt szhmlfit a Kbt. 130.$-a valamint az Art 36/,{.$ szerint'.....' napon

beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szfllit6nak'
Nem vitatott a szerzod6-felek 6ltal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes sz6ml5kba

csak azok az 6rak, 6rkepz6si tenyezok 6s koltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szfllit6 elfogadott ailnlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarcrszilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s rhta, vagy a deviza ifisztmithsi kulcs.

A Megrendelo el6leget nem fizet'
A szdml1hoz tartoio lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a Megrendel6tol szhtmazo - 6tv6teli

elismervdnyt szfilit6levellel csatolni kell es az igy kiallitott 6s felszerelt szdmlfn a Szfillit6

kozvetleniilazlntezetGazdasilgilgazgat6sf tgdranytfitjabe'
Amennyiben Megrendel6 a Szrillit(t sz6ml6j6t a jelen pontban rogzitett hat6rid6n belill nem

egyenliien6 ki, kriteles a Szilllit(tnak a Ptk, idevonatkozo szabtiyai szerinti mindenkori

drvdnyes kesedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelo nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 adokoteles jovedelmdnek

csokkent6s6re alkalmasak.
A Megrendel6 a szerz6dds teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a

Sz6llit6 sztmhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt, 125. $ (5) szerinti tigyletekrol a Sz6llit6t

halad6ktalanul 6rtesiti.
7.1 Egyet6rten ek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sbol, ill. fuvaroz6sb6l eredo

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontb an szabfiyozott teljesit6s megtort6nt6tol szhmitott 3

llitrfval szemben felldPni.
vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel,
6t koveto 3 naPon beliil b6rmikor

Szfllit6n6l, feltdve, hogy a szavatossdgi ido mdg ervdnyben van.

hi6nyokkal kapcsolatos

kifog6s tdrgyi:| teheti a

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehivo tartozrk -

hatririd6n beltl - a Szfllit6t kozos jegyz6konyv felvdtel6re meghivni'
a jelzett 3 napos



A jelen pontban emlitett minos6gi vagy

kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendsz

foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a

m6rt6ku minosdgi kdtb6rt 6s/vagy kfirter

bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rend

6rdekmril6s 6nak igazol6sa ndlkiil a szetzodlstol nyomban e1611hat, meghirisul6si kotbdrt 6s

k6rt6rit6st kovetelhet'

8./ Szerzbdo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossdg 6s

j6t6ll6s szabiiyaira - az Ll pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajfunlat tartalma az

irfnyado.
Ha Szrillit6 a min6s6gi hib6s term6ket

cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll
a hibabejelentdst koveto 15 munkanapon beliil nem

a fent emlitett fnutharmadik szem6lytol beszerezni a

Szdllittf k61ts6g6re.

Ha a Szfllit6 a j6t6lI6si kotelezettsdge alatt kicsereli aleszilllitott termdket, annak j6t6116si

6v
6s al az1rt,hogy a j ele n szerzodes t6rgy6t kepezo term6kek

6n zatali enged6llYel'

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig-" Ti"6i:ghib6s 
sz6llit6s' s

vdgiil a szerzodest6l val6 Megrendeldi el6l16s esetdre egyatfunt k6tb6fi kotnek ki a sz6llit6

terh6re.
K6sedelem esetdn a kotbdr m6rt6ke a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek

figyelembev6teldvel napi /, szLzalek,legfeljebb azonban az etintett 6ru-6rt6k l\o/o-a'

Hib6s teljesit6ssef f.up.*futUar az Srin:teti6ru-6rt6k 20 % nagys6gir minos6gi kotb6rt lehet

kovetelni.
6rvdnyesitett zilllitott 6rudr16k 30Y'-6nak

amikor a Me gYakorolni'

szerzodo fel 6s behajt6s6n trilmenoen a

kdvetelheti a Sz6llit6tol, a

A k6tb6rt a Megrendeld jogosult a benyrijtott ani 6s azt av'gszttmlanelt6

dsszegebol levonni.

10./ A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sziilitlhoz intezett nyilatkozathval azonnali

hatilIIy al el 6llhat a sza]|litiii szet zo dd stol, va gy b 6rme ly r 6 szetol, ha"

- a 326llit6 az egyesr6ssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;

- a Sz6llit6 fizeieskeptelennd v6lt, dncsod^ctt jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

- a szilli t6 szerzo dlsellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Megrendel6 a szeruod1st a fenti b6rmely okb6l messzi.inteti egyoldahi nyilatkozat|val, a

sz6llit6 iem jogosult a Megrendeldt6l tov6bbi kifizetdseket kovetelni'

A Megrendelo jogosult 6J egyben koteles a szeruodest felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6ridovel, u*.li lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6t5s6r61

gondoskodni tudjon - ha

a) a Sz6liit6ban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25o/o- ot me ghala

szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis

gazdashgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt' 56' $ (1)

me ghatdr o zott fe lt6te I eknek'

b) a Megrendelo kozvetetten yagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyanlogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem

\ \



rendelkez6 gazdashgit6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56' $ (1) bekezdds k)

pontj 6ban me ghat6ro zott felteteleknek'

A fentiek szJrinti felmond6s eset6n a SziiIit6 a szerzodes megszundse elott m6r

telj esitett szolgtitaths s zerzodd s szeri p lnzbel i ellen6rtdk6re j o go sult.

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

szerzodest felbont6 felt6telt, miszerint',,amennyiben M adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszk;zre vagy fertotlenitoszerre vonatkoz6an a kozpontositott kdzbeszerzlsi rendszerben

keretmeg6lrupoaas vagy szerzodes keriil megkot6sre, a kozpontositott klzbeszerzls

rendszer6b en kell a b eszer z6st me gval 6 sitani"'

f .l A Sz6llit6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti modon titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzodl,s teljesit6se ,orir, 
-a - 

Megrlndel6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban

tudom6s6ra juto mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktartSsi

kotelezetts6g kiterjed a Sz6llit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszilllit6ira, akiket

tev6kenysdgiik megkezdose el6tt koteles a Szrillit6 a titoktartasra hitelt 6rdemloen

figyelmeztetni.
A Szfllitt6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6sfra a

szerzodds,illetve azzalkapcsoi"ttbuo b6rmely mds dokumentircio vagy informtrcio adatart'

A m6sik fel elozetes jOvahagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l s.e-m tehet kozze'

harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hatdlyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjdnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli'

A Szdllit6 kifog6stalan teijesitdsdiol a-tetles termdkmennyis6g atTdTvatyeteldt k<jvetoen a

Megrendel6 ir6iban nyilatkozik. A Megrlndel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szdllit6t,

hog-y a Megrendeldt ieferencialist6j6n f"lttittt".r. 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztelett

m6don - marketingtev6kenysd g6ben felhaszn6lhassa'

Jelen szeruod6sben n.rr, ,rubAl yozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltaktol

fiiggoen vagy aSz6llit6 elfogadoit aifnlatahrtalmffitekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy

t6teles jogszabilIyi rendelkiz6sk6nt a Kozbeszerzdsi Torv6ny 6s a Magyar Polg6ri

Torv6nykolnyvidevonatkozoanmegfeleloszabfiyaitfogj6kalkalmazm.
A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nakmeg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

t6rgyj6sokon b6k6s irton rende zzenekirritrd.tr olyan ndzetelterdst, vagy vitifi, amely kozottiik

a szerzodessel kapcsolatban meriil fel'

Jelen szerz6d6sbol sz1rmazo 6s peres irtra keri.ilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

Me grend el6 sz6khely ehez igazo dtk.

A kiilfdldi ad6illet6s6 gn {z6llit6 koteles a szerzodeshez atra vonatkoz6 meghatalmazlst

csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hatos6gtol a magyar ad6hatosfg kozvetleni'il

beszerezhe ti ar6vonatkoz6 adatokat az orsztryokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n61kii1'

Ezt a sztilitksi szerzodlst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyrlalkozataikkal mindenben

mege gy ezot helybenh agy 6lag alilirtdk.

Kelt: Budapest, 2013. februdt 25,

inint Megrendel6
Dr. Ofner Pdter

Foigazgat6 foorvos
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Gomesa Budapest Kft Egyszerhaszn6latos mfit6ti textilia beszez6se
GOKI-1412012.

Budapest, 2013. febru1r 25

1. sz. mell6klet
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