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amely l6trejcitt a tt/USZ-p3-ll20I2 azonosit6 szhm:f, a Kbt. 122.$ (7)-(8) felhatalmazhshval

inditott egyszer[i, hirdetmdny n6lkiili t6rgyal6sos kozbeszerz6si elj6r6s alapjdn egyfelol a

Gotts egen Gyti rgy O rsz 6 go s Kardi o I 6 g iai lnt6zet
Sz6khelye: 1096 Budapest, Haller u.29.

K6pviseli: Dr. Ofner P6ter

Forgazgat6 foorvos

Ad6sz6m: 1 53 1 53 86-2-83

mint megrendel6, a tov6bbiakban Megrendelo

m6sfel6l a MediFair Kft.

Sz6khelye: 1222Budapest Badacsony u. 9.

K6pviseli: Ifk6Iv6nn6

Ugyvezet6 igazgat6

Ad6sz6m: 12584187 -2-43

Cegtr e gy zdkszhm: 0 | -09 - 69 3 63 3

mint sz:lllitt6, a tov6bbiakban Sz6llit6 - egytittesen Felek - kozdtt az alilbbi felt6telek mellett:

1. Aszerz6dfls t{rgya:
10db ALARIS GW tipusri volumetrikus infiizi6s pumpa 6s 40db ALARIS GH Plus

fec skend6 s infirzi6 s pumpa sz|llithsa 6 s iizembe helyez6se.

2. A teljesit6s helye:
Gottse gen Gyor gy Orsz6go s Kardi o I 6 gi ar Intezet
1096 Budapest, Haller u.29.Kozponti Rakt6r

3. Teljesit6sihatfridd:
A szerz6d6s titrgyihan meghathrozott feladat teljesit6si hat6rideje: a szerzodls

al6irhsht6l szftmitott 50 nap. El6sz6llitds lehets6ges.

4. Teljesit6s,6tadfs-6fv6tel:
4.1 A szerzod6s t6rgy6nak lesz6llithsilt, izembe helyez6s6t 6s betanit6s6t Sz6llit6 a

telj esitd si hat6rido lej firtiig kotele s me gtenni.
A szerzodls akkor tekintheto teljesitettnek, ha:

a szilllitds az 5wdnyes szabv6nyok szerinti I.o. minos6gben megt<irt6nt,

a k6szi.il6kek rendeltet6sszeru haszntiatr a alkalmasak,
az tizembe helyezest 6s a betanitdst Megrendelo 4.3. pontban megjelolt
kapcso lattart oj a rgazolta.

A Megrendelonek joga van az 6tv6teli jegyzok<inyvben a hi6nyok megsztintetds6re

vonatkoz6 hat6rid6ket megj elolni.
4.2 Sz6llit6 az fitadds-ittvdteli eljdr6s keret6ben, a teljesit6s felt6telek6nt 6tadja:

A kezel6szemllyzetbetanithsht 6s azizembe helyez6st igazol6 jegyz6kcinyvet.

Magyar nyelvu kezel6si-karbantart6si ritmutat6kat.
A sikertelen fltadhs-iltvdteli eljar6s kolts6gei SzillIitSt terhelik, amennyiben ez a

Sz6llit6 6rdekkdr6ben felmertlo okra vezetheto vissza.
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,/ 4.3 Kapcsolattartdsrakijelolt szem6lyek:
Mesrendel6 r6,szerol: Balosh Attila

mriszali ovh.
Sz6llit6 r6,szerol: Ifk6 Iv6n

tel: 06-70-3 79-6091
tel/ fax: 0 6 - I -2 I 5 -7 27 4
tell:06 30 9-505-143

kereskedelmi igazgato tellfax: 06 | 362-62-46
A kapcsolattartdsra kijelolt szemdlyek kdtelesek a teljesitdst akad6lyoz6
k<iri.ilmdnyekr6l haladdktalanul ir6sban drtesiteni egymdst 6s kezdem6nyezni a
sziiks6ges int6zked6st. Szem6lyiikben tcirt6nt vitltoztsr6l a felek egym6st 6rtesitik.

5. Az ellenszolgriltatris:
5.1 Megrendelo a szerzodds szerint teljesitendo munk66rt Sz6llit6 rdszdre 24.000.000,-

Ft-t, + 6.48 0. 000-f't ApA-t azaz brutt6 3 0.4 8 0 
" 
000,-F t-t frzet.

5.2 A Sz6llit6 kdtelezetts6get v6llal arra,hogy a szerz6d1s targy6t kepezo munk6kat a
villlalt 6r ellen6ben marad6ktalanul, I.o. min6sdgben megval6sitja, ut6lagos
trvhltozilsra nincs lehetos6g. Az 6r tartalmaz minden, a szerz6d6s teljesit6s6vel
kapcsolatban felmeriilo j6rul6kos kdltsdget, amely a rendeltet6sszeni haszn6lat teljes
koni bizto s ithshhoz sziiksd ges.

5.3 Az ellenszolg{itatis fedezete Megrendel6 krilts6gvet6s6ben rendelkez6sre 6ll.

6. Fizet6si felt6telek:
6.I A Megrendel6 eloleget nem biztosit.
6.2 A Sz6llit6 a teljesitdst koveto elso munkanapon nyrijthatja be sz6ml6j6t, melyet

Megrendelo az fitvdteltol szftmitott 60 napon beltil 6tutal6ssal egyenliti ki Szrlllit6
10300002-20 122243 -00003285 szirmu banksz6ml 6jdra.

6.3 Fizet6si k6sedelem eset6n Sz6llit6 a jegybanki alapkamat szerinti kdsedelmi kamat
szhmlflzdsttra j o go sult.

6.4 A Sz6llft6 a szirmlfrkat2 plldarryban ilIlitja ki. A Sz6llit6 6ltal a Megrendel6 nev6re
ki6llitott szdmlfnakazizembe helyezdst igazolo okm6ny a mell6kletdtkepezi.

6.5 A Megrendelti nem frzet, illetve sz5mol el a szerzod6s teljesit6s6vel <isszefi.igg6sben
olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek
nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6koteles
jrivedelm6nek csdkkentds6re alkalmasak.
A MegrendelS a szerz6dds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetlt a Sz6llit6 szitmilra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 15. $ (5) szerinti
i.igyletekrol a Sz6llit6t halad6ktalanul drtesfti.

7. Titokv6delmirendelkez6sek:
7.l Felek kijelentik, hogy szerz6d6stik nyilvSnos, annak tartalma kdzdrdekri adatnak

minosiil.
7.2 Felek ktitelezetts6get v6llalnak arra, hogy a jelen szerzod6ssel szabillyozott

kapcsolatok folytan tudom6sukra jutott cdgszeri, ijzleti inform6ci6kat, adatokat,
t6nyeket a m6sik fel el6zetes hozzhjarulasa n6lki.il nemhozzdkharmadik term6szetes
vagy jogi szem6ly tudom6s6ra, nem teszik harmadik szem6ly szitmina
hozzdfdrhet6v6,6s abb6l ad6d6ankiilon izletiel6ny szerz6s6re nemtdrekednek.

7.3 Felek a jelen szerz6d6ssel szabillyozott kapcsolatokban mindv6gig egymds tizleti 6s
erko I c s i e I o ny6nek k<j I c s ono s maximalizdlilshr a to reke dnek.



8.
8.1

A Szrillitri kiitelezetts6gei :

A Sz6llit6 saj6t tevdkenys6gi krir6ben gondoskodik a rh vonatkoz6 munkav6delmi,
biztons6gtechnikai, vagyonvddelmi 6s trizv6delmi rendszab6lyok betart hs6r6l, a
leszillliths tftr gy inak 6l I agme 96r zeser ol.

8'2 A Sz6llit6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a szerzodds tdrgydt a vhllalt ilr ellen6ben
marad6ktalanul, Lo. minos6gben leszilllitja. ut6lagos firvilltozdsra nincs lehet6s6g.
Az 6t tartalmaz minden, a szerzldds teljesit6sdvel kapcsolatban felmertil6 j6rul6kos
kolts6get, amely a rendeltetdsszerti hasznillat teljes k6rti biztosit6s6hoz szi.iks6ges.

8.3 Sziilit6 kijelenti, hogy rendelkezik az eszkoz szervizelds6hez sziiks6ges kik6pzett
szemllyzettel.

8.4 A j6t6ll6si idcin beltil keletkezett hiba eset6n Sz6llft6 kdteles a bejelent6st6l szrimitott
24 6rtn beltil a hiba kijavit6s6t megkezdeni. Megrendel6 a berendez6sek nem
j6t6ll6sos hib6inak iavithsffi.csak Sz6llitS szakszervizevel v6gezteti el, melynek
6radija max. 8. 000,-F t +27 yo Apa.

8.5 Ha SzaIlit6 a hiba kljavitdsat a bejelentds kezhezvdteldtol szttmitottan a v1llalt
hat6ridoben nem kezdi meg ds aztfolyamatosan nem vegzi el 10 munkanapon beli.il,
k<iteles Megrendelonek cserekdsziil6ket biztositani.

8.6 A kijavitott, kicser6lt dolgokra asz6llit6 a j6tilllfustkiterjeszti.
8.7 Sz6llit6 a j6t6ll6si id6 leteltekor egy alkalommal saj6t kcilsdgdre elvegzi a

k6 s zi.il 6kek te lj e sko ni, gy 6ri el6ir ds ok s zerint i karb antart6s6t.
8.8 Sz6llit6 10 6vig kotelezetts6get v6llal a teljes koni alkatr6sz ut6np6tl6sra.

9. J6tdlk[s:
A Sz6llit6 a sztllitds tingytrcrt 6s a v6llalt munk6k hib6tlan elvegzeseert az izembe
helyez6stol szdmitott 24 honap j6t6ll6st v6l\al. Sz6llit6 j6t6ll6si kotelezetts6ge
megsztinik,ha a hiba rendeltetdsellenes vagy szakszeritlenhasznillal, illetve t6rol6i,
sz6nd6kos rong6l6s, vagy er6szakos behat6s, elemi k6r miatt kovetkezett be.

10. Kdresetek,kr[rt6rit6s:
K6reset bekcivetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrdvidebb id6n beliil a
kdrokoz6, a Megrendelo 6s aSzallit6jelenldtdben jegyz6kcinyvet kell felvenni.
AmennyibenaSztilit6 nincs jelen,ugy a jegyzokonyv 6tv6tel6t kcivet6 24 6ranbelnl
(munkasztineti 6s iinnepnapok kiv6tel6vel) kotel e s 6szr ev 6telt tenni.
Ennek elmulaszt6sa eset6n a jegyzokonyvben foglaltak ut6bb nem k6pezhetik vita
thrgydt. A Sz6llit6nak a k6resem6ny kivizsgril6sfthoz akds6bbiekben joga van.

11. A tulajdonjog 6s a kdrvesz6ly:
11.1 A szerzidds thrgyhnak tulajdonjoga az ellenszolgilltatils kiegyenlit6sevel sz6ll 6t a

Megrendel6re.
II.2 A krlrvesz6ly visel6se azizembe helyez6ssel egy id<lben sz6ll6t a Megrendel6re.
1 1.3 A szerzldds tdrgydnak szitllitfsa Megrendelo 6ltal j6v6hagyott m6don

szflllit6levellel tc;rt6nik. A sziilitirs Szrillft6 felelossdgi 6s k6rvesz6ly visel6si k<ir6be
tartozik, az6ft Me grende I 6 fe I el 6 s s 6 g ge I nem tarto zik.

12. A szerzSdfis hatrflybal6p6se:
A szeru6d6s magyar nyelven, 6t eredeti peldinybank6sziil 6s Felek kolcs6n<js
alSir6s6val egyidejrileg l6p hat6lyba. A Megrendel6 ndgy, aSzSllit6 egy eredeti
pdldanyt kap.



Zhr6 rendelkez6sek:
A szerz5des csak a szeru6d5 felek kdzcis megegyezds6vel, irdsban m6dosithat6.
Minden, a jelen szeru6d6s keret6ben Felek 6ltal egym6snak kiilddtt 6rtesit6sek irott
form6ban (aj6nlott lev6l, fax) 6rv6nyesek. A faxon kiilddtt stirg6s 6rtesft6seket
ajdnlott lev6lben is meg kell ismdtelni. Ezen 6rtesit6sek hatilya a cimzett illtali
6tv6telkor (kezhezv etelkor) rlll be.

13.3 K6sedelmes teljesitds esetdn Sz6llit6 napi O,5Yo-os kotb6rt kdteles frzetni a nett6
beszerzlsi 6rtdk ut6n. A kdtbdr maxim6lis 6rt6ke a nett6 6r l\%o-a. Amennyiben a
k6sedelem a20 napot el6ri, Megrendel6 jogosult a szerzoddst6l el6llni, 6s a term6k
beszeru1sere m6s szdllit6v aI szen6 dni.

13.4 A szerz6d6sb6l ered6 jogvit6kat Felek b6kds riton, t6rgyal6s keretdben kiv6nj6k
rendezni, sziiks6g szerint szakertl bevon6s6vaL A thrgyalils alapja az ajdnlat 6s
dokument6ci6, valamint a szerz6dds. Amennyiben a thrgyalts 30 napon beltil nem
vezet eredmdnyre, szeruodT felek a vita elbir6l6s6ra Megrendel6 szdkhelye szerinti
bir6s6g kizdrolagos illet6kess6g6t kdtik ki.

13.5 A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzbdlst felmondani - ha sziiks6ges
olyan hat6ridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata
el16t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) a Sz6llit6ban kcizvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot rn"ghuludO tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem
rendelkez6 gazdashgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezdes k)
pontj 6ban me ghathr ozott fe ltete leknek,
b) a Megrendelo kozvetetten vagy kcizvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szemdlyisdggel nem
rendelkez6 gazdasdgi tdrsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k)
p ontj 6b an me ghatdr o zott felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmondds eset6n a Sz6lIit6 a szerzodls megszrin6se el<itt m6r
telj e sitett szol ghltaths szerz6 d6 s szeri p 6nzbe I i e I I en6rt6k6re j o go sult.

13.6 A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se
szerinti szerzodlst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra,
orvostechnikai eszkozre vagy fertotlenit6szerre vonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerz6si rendszerben keretmeg6llapod6s vagy szerz6d6s keri.il megkcit6sre, a
kcizpontosftott kcizbeszerzds rendszer6ben kell abeszerzlst megval6sitani".

13.7 A jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben a Ptk. vonatkoz6
szabSly ai az ir 6ny ad6k.

Melldklet:
A kulftildi ad6illetdsdgii Megbizott kdteles a szerz6ddshez ar::a vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az
illettis6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kcizvetlenUl beszerezhet a Sz6llit6ra vonatkoz6 adatokataz
orsz6gok k0z6tti jogseg6ly igdnybevdtele ndlkiil.

0sfiDt t5t
Budapest, 2012.jrilius 30.
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