
szAt;'irAsr sznnz6uBs

amely l6trej6tt egyrlszta Budapest, Haller utca29. szdm alatli sz6khelyii Gottsegen Gy0rgy'

orsz6gos KarJiot6giai lnt6iet, Dr. ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt, a CIB bankn6l
668632 c6gSegyzek szhmu
Care Kft. nevi sz5llit6,
tovdbbiakban: Szdllit6)

vezetett. I 0 7 0024-02042509-511 00005 bankszSml aszitmu, 0 1 -09-

1134 Budapest, D6vai u. 26-28. szdkhelyti Miitnlycke Itrealt

k6pviseletre jogosult szem6ly Dr. Szokodi Szil6rd csaba (a

k6zdtt, az ajdnlatilban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Sz6llitt6 ezen szerzodes al6irds6val a Megrendell 6ltal a Kbt. alapjan kiirt GOKI-

2t20I3 sz. ,,Elektrofiziol6giai, rfdi6frekvencifs abl6ci6s 6s cryoabldci6s anyagok

beszerz6se feln6tt 6s gyerriek elldtdsril' cimu kozbeszetzdsi elj6r6s sor6n tett ajSnlata

elfogad6sa eredm6nyetE rt t citetezetts6get villIal arra, .\ogy az ajilnlatklro 6Ital az ajinlati

dokument6ci6ban ielsorolt 6s az Megiendel(, 6ltaI elfogadott term6kmennyis6get (minusz

legfeljebb 30 %-ot) az ugyanotr meghitfurozott min6s6gben a Megrendeld r6sz6re leszilllitja.

A,- szir zo dds id6tartam a a szet zo d6s al6ir 6shI k6' et6 en | 2 h6napig tart'

A sz1llit fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitanl, az

ir vagy sa n6lktil. Az 6r-6rt6k ar6nyossilgot es a

szakmai rviseldj6vel kciteles egyeztetni'

A szerzod6ses arat, term6keket, frzetdsi hat6ridoket, valamint a bitillata keriil6 egy6b

16 s zszemp ontokat a j el en szerzo dds mell 6klete tartalmazza.

2.1 Szfllit6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld az l.l pontban meghatarozott

6rumennyis6get ofy* m6don kOtelels- t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

t a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott

szeruodlstartalmazza.

3.1 sz6llit6 kdtelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglatt mennyiselgb en, villasiekban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta

olyan titemez6ibe n sztiliijale a Megrendel6 6ltal ene feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sb an me ghathr oz6sra keriilt.
A lehivasnak megfelel| sz6llit6s a felek egyezl meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

s egy6b dokumentdci6kkal egyiitt adja 6t a

kell lennie atra, hogy a term6kek 6ps6g6t a

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megren-rlel6 sz6khelye. A Megrendel| aleszilllitott term6k

mennyis6[i, 1nirrOrEgi 6y6iel6t folyamatosanvegzi. A Szfltit6 villlalja, hogy a szerzodls



teljesit6s6nek id6tart ama a\att foryamatosan rendelkez6sre a11, konzult6ci6s lehet6s6get

Szdllit6nak a jelen pontban foglaltakkal

/ pontban emliteit elfogadott aifu{aI szerinti

aMegrendel6r6sz6r6I:anyaggazd6lkod6sioszt6|yvezet6
a Sz6llit6 r6sz6r61:'''

16 szab6lyszerti, mindk6t f61 6ltal alfiirt 6tv6te1i

$-a valamint az Art 36l,{'$ szerint 60 napon

ahtszitmithsi kulcs'

16 - a Megrendel6t6l sz6rmaz6 - 2*f]?l!
igy kiSllitoit 6t ftlt'"rc\t szhmlSt a Szillit6

rdgzitett hat6rid6n beliil nem

zabillYai szerinti mindenkori



szerinti i.igyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti 
"

7.1 Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz611it6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6{<kal kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabillyozott teljesit6s megtdrtdnl5t6l szhmitott
3 munkanapon beli.il jogosult a Szfllitrival szemben fe116pni.

Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t krjvet6 3 napon beliil b6rmikor kifogSs tSrgydvh teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6z6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzelt 3 napos

hat6rid6n beli.il - aSz6llit6t krizds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minris6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az l.lpont szerinti aj6nlatban
foglalt min6s6gi k<ivetelm6nyeknek, a Megrendeld a jelen szerz6ddsben szabfilyozolt
m6rtdkri min6s6gi kdtbdrt lslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesfthet, 6s amennyiben a jelen
bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, l|;gy

6rdekmrilSsdnak igazol6sa n6lkiil a szerzod6st6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtb6rt 6s

k6rt6rit6st kdvetelhet.

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

j6t6ll5s szabillyaira - az l./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajSnlat tartalma az

iritnyad6.
Ha Sz6llit6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beltil nem
cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban 611 a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytolbeszerezni a
Szfllit6 k0lts6g6re.
Ha a Szillit| a j6t6ll6si k<itelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllitott eszkdz<ik b6rmely r6sz6t,

annak j6t6ll6si ideje a csere napjfvahijra kezd6dik.
Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerz6des thrgyht kepezl

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 Szeruod6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz5llitds, s

v6giil a szeruldlst6l va16 Megrendel6i el6ll6s eset6re egyarhnt kdtb6rt k<itnek ki a Szillft6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6

6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi% ezrel6k,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k 6 Yo-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rf 6rt6k6nek 307o-a nagysilgri min6s6gi
kdtb6rt lehet k<ivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Megrendel6 illtal6rvdnyesitett meghirisul6si
k<itb6r is akkor, amikor elill6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Szdllit6 a teljes nett6 aj6nlati irrra vetitve, 30 % nagysSgri meghirisul6si kdtb6r megfizet6s6t
villlalja, amennyiben a szdllitand6 term6kek szilllitdshval tdbb, mint 15 napon k6sik, vagy elSll

a szerzodls telj esit6s6t61.

Tisztilban vannak a szerzldo felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6s6n tirlmen6en a

Megrendel| a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kfuilnak megt6rit6s6t is kovetelheti a Szillit6t6l, a

k5r <isszeg6be azonban a mhr behajtott kdtb6r dsszege beleszhmit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyirjtott szdml6b6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6
<isszes6b6l levonni.



l0.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szillit6hoz intdzett nyilatkozat|val azonnali

hatilllyalelSllhat a szilIlitSsi szerz6d6stol, vagy b6rmely r6sz6t6l, ha:

- a Sz6llit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- a Sz6ll it6 fizet1skeptelennd v61t, 6ncs6d-0t jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;

- a sz6llit6 szerz6dlsellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Megrendel6 a szerz1ddsta fenti b6rmely okbol megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, a

sz6llit6 nem jogosult a Megrendeldt6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szen6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6ridlvel, *"ly lehet6vJ teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l

5oh- ot me ghalad6 tulaj doni r6sze sed6st szer ez

szolgSltatfusszerz6d6sszeruplnzbeliellen6rt6k6re jogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012' (III' 2

szeru6d6st felbont6 felt6telt, miszerint,,ame
6tlenit6
vagy

beszetz

ll.l A sz6llit6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<itelezetts6g terheli a

szerzodls teljesit6se sor6n a Megrende

tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, inform

kOtelezetts6g kiterjed a Szfllit6 alkalm

tev6kenys6gi.ik megkezd6se el6tt kdteles

figyelmeztetni.
A Sz6llit6 a Megrendeld enged6lye n61ktl harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ta a

szerzodds,illetve izzalkapcsoi-atbanb6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait'

A m6sik f6l el6zetes j6vahagy6sa n61kii1 titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kdzz6,

harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6shgkdtelez6 6rv6nnyel elrendeli'

A kiilfbldi ad6illet6s6 gn sz6lit6 totJi.. a szeruodeshez alJ:a vonatkoz6 meghatalmazilst

geszerintiad6hat6s6gk6zvetlentil
adatokataz g6nYbev6tele n6lktil

esit6s6r6l a ad6s-6tv6tel6t k0vet6en a

Megrendeld ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 s d Szdllit6t'

hog"y a Megrendel6t ieferencialist6jan felttintesse egyeztetett

*Odott - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa'

Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sek te glaltakt6l

felek iranyad6nak azzal, hogy t6teles

6s a MagYar Polg6ri T<irv6nYkdnYv



A Megrendeldnek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nezetelterlst, vagy vitilt, amely kOzdttiik
a szerz6 ddssel kapcsol alban mertil fel.
Jelen szerz6desbll szdrmaz6 6s peres ritra kenilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a
Me grendel6 sz6kfi ely 6hez igazodik.
Ezt a szilllitdsi szerz6d6st a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nvilatkozatulrkal mindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2013.jrinius 1 0.

UOLI.ILVCTE HEALTH CARE KFT.
1134 Budapest, D6vai u.26-28.

Ad6szAm: 1 235247 6-2-41
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mint Szdllit6



Mdlnlycke H. C. Kft. 1. sz. mell6kletElektrofizio16g iai, 16di6frekvenci6s abl6ci6s
6s cryoabl5ci6s anyagok beszerz6se

felnStt 6s gyerrnek ell6t6sra
coKt-2t2013

Budapest, 2013. jrinius 10.

i:r: a;.: ,1,i(,:L }}njCgyZ6

mint Szfllit6

Mg.Lj\JLIcf E HEALTH cARE KFr.
r rc.+.rudapest, Devai u.26_2g.

Ad6sz6m: 123s2476-t_i1 _
l2ol

?$il iui'|, I 3

R6sz mesnevez6se

Ig6nyelt
darab-
szfm

Megajfnlott
term6k neve 6s

k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

38
egyszer haszn6latos
steril miitoskab6t "L"
m6retben

200 98000622

430 86 000
Nett6 iisszesen : 86 000
AFA27 % 23220
Brutt6 iisszesen: L09 220



SZERZODES
Kihelyezett iruraktdr iizemeltetds6re

Amely l6trejdtt egyrcszrol a Szfllit6: Miilnlycke Healt Care Kft.

telephelye: 1134 Budapest, D6vai u. 26-28.

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gy<irgy Orsz6gos Kardiol6 gi ai Inlezet
Cime: 1096 Budapest, Haller v29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an:. D^ K6rhhz",

mint Szerz6d6 felek kclzdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerzfidils tdrgya
...A 38., .sz. rlszajdnlati kdrben meghatdrozott term6kek, dsszesen 200 db - 30%
mennyis6g6re vonatko z6an.
Szfllit6 a szilllitSsi szerzldlsben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru raktirk6szletet bocsSt

saj6t kcilt6sdg6re, a K6rhiz rendelkez6s6re, amely azt sajht rakthrdban helyezi el a

felhaszn6l6sig. A kihelyezett 6rurakt6r indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyis6gettartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szIet2013. jfnius I7-En8-14.
6ra kcizdtt keriil lesz6llitilsra. Az alapk6szlet felt<ilt6se k6thetente csiitcirtdki napon 8 - 1l-ig,
els6 alkalom 2013.jrilius 04-6n keriil lesz6llitilsra.

2. Sz6llit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett aru raktfrkeszlet a Szfllft6 tulajdon6t kepezi. A Szrillit6 kdtelezettsegetvdllal a

szilllithsi szerzodls mell6kletdben meghatdrozott term6kek szSllitdsiira, valamint ana, hogy a
Kfirhhz jelentdse alapjdn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntartdsdt a K6rhizzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitott maximum 5 napon beliil.
Szdllit6 a K6rh6z jelent6s6t kdvet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6r6l sz6l6

szfumla kiilllithsaru, a szdllithsi szerz6d6sben foglaltak szerint. Szdllit6 a kihelyezett 6ru
raktrirk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktftr keszlet6t, a Szrillit6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiilso
raktdr k6sz1et6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiildnitetten 6s

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznillilsnak min6stil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szem6ly a Sz{llitf rdszdre rendszeres id6kdzdnkent (legaIilbb 2



hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiiidcitt) a fogy6sr6f illetve a takthr pillanatnyi

k6sziet6r6l informf ci6t kiild'
tt a Sz6llit6nak lehet6s6ge van elektronikus

jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban'

16n kell meg6llaPodjon'
alapia, m6sr6szt a k6szlet ut6ntdltds6nek az

aiapinformhci6ia.

Sz6llitis:

Amennyiben a reszletezett m6don a rehiv6s tovabbit6sra keri.il a Sz6llit6 maximum 5 napon

beliil ezt beszilllitia.

Sz6ml6zis:

Aj6nlatk6r6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat sz6mol fel
A A-+A1, 2 A-o/^-q A nktlrozhsi diiat

feihaszn6lt 6ru brutt6 6rtek3'6-yo-a' A ral
- --- ^-- L^r..rl A+,,+-l.5ocol .owenliti ki a SzSll

3. AKlrhfzjogai 6s kiitelezetts6gei

zelo, kaPcsolattart6 szem6lY

okban bekcivetkezett minden

vhltozdst.

4. A szetz6d6s megsziin6se

Megsziinik a szetz6d6s a szilllitSsi szerz6d6s lejSrt6val'

5. A szerzildls megsziin6sekor alkalmazott eljfris

se eset6n dteles

szerzodls beltil

a Kilrhfz I nem

kifo 6llaPotit

iben szilllithsi

a az arv

megsemmisit6s6re.



A Kdrhiz kdteles a szevod1s megsziin6sekor a birtok6ban 16v6 term6keket a rakt6rban annak
Sz6llit6 6ltal tdrt6n6 elszilllitasilig az 6llagmeg6v6s biztosft6sa mellett meg6rizni. Az 6rz1s 6s

azelszilllitdskdlts6geiaSziilitiltterhelik.

6. Egy6b rendelkezdsek

.d jelen szerzodlsben nem rcndezett k6rddsekre a rnagyar jog szabillyai mindenekel6tt a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 7959. Evi IV. tdrv6ny rendelkez6sei azirrinyad6ak.

Budapest, 2013.jrinius I 0.

mint Sz6llit6

tvtOt-ttUYCK e HEALTH CARE KFT.
1134 Budapest. D6vai u.26-28.

Adoszdrm: 1 235247 6 -2-41
lzol

.. f qdio.. ... . .



M6lnlycke H. C. Kft. Elektrofiziol5giai, ridi6frekvenciis ablSci6s
6s cryoablSci6s anyagok beszez6se

feln6tt 6s gyermek ell6t6sra
GOKt-2t2013

1. sz. mell6klet

y''

/

Budapest, 2013. jfnius 10.

R6sz mesnevez6se

Indul6
k6szlet

Megaj6nlott
term6k neve 6s

k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

38

egyszer haszn6latos

steril miit6skab6t "L"
m6retben

84 98000622
$a 36 r20

Nett6 iisszesen : 36 120
LFA27 % 9752,4

Brutt6 iisszesen: 45 872

mint Sz6llit6


