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Szfll 6si szerz6d6s

lmely l6trejdtt egyftszt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alatti sz6khelyfi Gottsegen Gytirgy
Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6), milsrdszt
az ERSTE Bank trIungary Nyrt. bankn6t vezetett 11991102-02139054-00000000
banksz6mlaszilmi, Cg.01-09-361870 clgSegyzdk sz6mt 1046 Budapest, Jt6sika utca 12.
sz6khelyfi Medibis Orvostechnikai Kft. nevti szilllit6,k6pviseletre jogosult szem6ly:
MiszkiewiczKrisztinaigyvezet6 (a tov6bbiakban: Szdllit6) a tov6bbiakban: Sz6nit6)

ktizdtt, az ajdnlatilban f,elsorolt term6kek szilllitilsfua a kdvetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Sz6llit6 ezen szerzldds al6fr6s6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapjfunkiirt GOKI -3 t20I3
Cell-saver szettek beszerz6se" kdzbeszerulsi elj6r6s sor6n tett ajhnlata elfogad6sa
eredmdnyek6nt kdtelezettsdget vfillal arra, hogy az ajdnlatkdrl 6ltal az ajilnlati dokument6ciOban
felsorolt 6s az Megrendel6 rlltal elfogadott term6kmennyis6 get az ugyanott meghatfurozott
min6s6gben a Megrendel6 rdsz6re lesz|llitja. A szerzldds id6tartama a szeru6dds athirdsht
kdvetden 12h6napigtart. A szerz6d6ses 6rat, term6keket, fizetdsi hat6rid6ket a jelen szerzldds l.
sz. me ll6kle te tartalmazza.
2./ Sz6llit6 tudomfsul veszi, hogy a Megrendel6 az I./ pontban meghatilrozott
6rumennyisdget olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szibillyozdsra
keriil.
Megrendel6 az lJ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s ndlki.il elfogadott ajfunlat
szerinti term6keit havonta azin. Lehfv6si nyilatkozat formdj6ban v6s6rolja meg a Sz6llft6t6i irgy,
hogy a szerz6d6ses id6szakv6g6ig a teljes mennyis6g -30 Yo-a lehiv6sra keriiljdn.

3.1 Sz6llit6 kdtelezi mag6t arra, hogy a 2./ pontban emlitett lehivds szerinti firukat a
lehfv6sban foglalt mennyis6gben, villasztlkban 6s m6retben a tdrgyh6napon beltil havonta olyan
i.itemezdsben sz|llitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogosftott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghathr oz6sra keriilt.
A lehfv6snak megfelelt5 szilllitls a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirtdnik meg
szabSlyszenien, ha a Sz6llit6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvaroz6 az furukat tartalmaz6.gy.t
sz5llitm6nyokat a Sz6llit6 kock6zat6ra a Megrendelo Sltal ene feljogositott szervezetei
telephelyeire illetve a lehiv6sban megjeldlt kdzelebbi teljesit6si helyekre leszilllitja, (leszhllittatja)
6s a kiildemdnyt csomagol6si egysdgenklnt ltszimolva a lehiv6sban megjeldlt egysdg vagy
szemlly ftszlre mennyis6gileg 6tadta. A Sz6llit6 a lesz|llitott term6keket bontatl ai gyiri
csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapjSn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egytitt adja 6t a Megrendelonek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek
6ps6g6t afuvarczSs 6s a t6rol6s idltartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsgdl6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendel6 a lesz6llitott term6k
mennyis6gi, min6s6gi 6tvdtel6t folyamatosan vdgzi. A Sz6llit6 vSllalja, hogy a szerz6d6s
teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezlsre 6ll,konzult6ci6s lehet6s6get biztosft,
Teljesitdsi hely: Kdzponti raktflr 1096 Budapest, Haller u.29.
Atvdtelre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizotl szemlly.
Sz6ll(t6 kdpviselet6ben eljrir6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: ...
Sz6llit6 teljesit6sdben 10 %o-ot meghalad6 m6rt6kben igdnybe vett alvSllalkoz6 neve,
eldrhet6sdge: ...
Megrendel6 k6pviselet6ben elj6r6 szemdly neve, eldrhet6sdge: anyaggazddlkod6si osztSlyvezet6,
tel:215-12-20



Abban az esetben, ha a Sz6llit6 kdsedelme meghaladnf a 15 napot, rigy a Megrendel6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkeket a Sz6llit6 k0lts6g6re harmadik f6lt6l beszerezni 6s a Megrendel6

sz6khe ly6re szflllittatnl
Egyet6rtenek a szerzldo felek
kapcsolatban feirneri.ilt kdlts6gei
szols6l.

abban, hogy a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkai

fedezet6re ui l,.t pontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti 6r

4.1 Megfllapodnak a szeruodo felek, hogy a 2.1 6s 3.1 pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtan-d6 kihelyezett iiruraktdr rendszer alkalmazilsin trilmen6en a Megrendel6nek joga van

ahioz, hogy vfratlanul jelentkez6 Sruhi6nyaik p6tl6sfua azonnali megrendel6seket - a

keretszerz6d6shez k6pest 
"ugyancsak 

lehiv6snak min6si.il6 nyilatkozatokat _-_ 
adjanak fel a

Sz6llit6hoz, aki ezekei u -.gi".rdel6seket soron kiviil , raktSri k6szlet6b6l tartozik kiel6giteni.

A soron kiviili tigyint6z6st - f"lhfu6t.u - a Sz6llft6 kciteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekb en a szSllitilsi hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivS

k6sedelme vagy elmulasztilsa, de ugyanigy az 4

hagy6sa a jelen szSllitfsi szeruodls megszeg

szerz6ddsben szabSlyozott kdtbdr ut'uutt 
n'uro egism6tl6dn6k, ,,gy a

a llSsfin a jogi kdvetkezm6nYek

e l6s6t i

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabillyszerii, mindk6t f6l 6ltal al irt 6tv6teli

elismerv6niyel felszerelt szfimlhi 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szdllit6nak, a

Kbt. 130. $ rendelkezdsei szerint.

Nem vitato tt a szerzod6 felek 61tal, hogy a szerz6ddses id6szak folyam6n az egyes,sz6ml6kba csak

azok az fuak, drklpzlsi tdnyez6k 6s (ciltsegek 6llfthat6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,

amelyeket azl.lpont6rtelm6ben aSz6llit6 elfogadott aiilnlatatartalmaz, fi.iggetleniil att6l, hogy a

mawarorszkg\ vagy a vililgpiaci ilrakmik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan v|ltozik az infl6ci6s

r flta, v agy a dev iza iltszfimitilsi kulcs.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartolz6 lehfv6s teljesitds6t igazol6 - a Megrendelot6l sz6rmaz6 - 6tvdteli

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

kdzvetlenii-l azlntlzel gat6sdghranyujda be'

Amennyiben Megren sz6ml6iat a jelen pontban rlgzitett hat6rid6n beliil nem

egyenliien6 ki, kdltele a ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mincienkori 6rv6nyes

k6sedelmi kamatot is megfizetni.

A Szfllit6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel cisszeftigg6sben olyan

k61ts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsasig tekintei6ben mertilnek' iel, 6s tr,"iy.t a Sz6llit6 ad6kdteles j<ivedelmdnek

csdkkent6 s6re alkalmas ak.

A SzSllit6 a szeruodls teljesit6s6nek

Megrendel o szdmitra megismerhet6v6

Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

teljes idltartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a

teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozilsb6l ered6 hibfkkal

kapcsolat[Ln a lehiv6 a 3.1 pontban szabSlyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szfimltott

3 munkanapon beliil jogosult a sz6llit6val szemben fell6pni.



eltdr6sekkel, hidnyokkal kapcsolatos igdnyeket a
ikor kifog6s tdrgy|vd teheti a Sz6llit6idl, ibltdve,

el6, a lehiv6 tartozik _ a jelzett 3 napos
Idre meghivni.

nyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

drdekmril6sSnak igazol6sa n6lkiil a szerz6d6
kdrt6ritdst krivetelhet.

g 6s j6t6ll6s
ir6nyad6.

ett 6rut harmadik f6lt6l besz.r"rrrt;1:;:;1t;

ftli alesz|llftott eszkdzdk b6rmely ftszfit, annak

hogy a jelen szerz6d6s trirgy6tkepezl term6kek
d6llyel.

9./ szerz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint p ib6s sz6
szeru6ddst6l val6 Megrendel6i el6ll6s .s.idr" e'gya*ni ki a samelynek mdrt6ke kdsedelem eset6n a kdsedelmesen kkek nfigyelembev6teldvel napi%ezrellk,legfelje fi6ru_
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hib6val 6 k6nek 6gri min6sdgikdtbdrt lehet kdvetelni, de_ ugyanilyen 6hal meghirisul6sikdtbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6ivolt

Sz6llit6 a teljes nett6 ajfinlati 6na vetftve, 30.o nagys6gri meghirisul6si kdtbdr megfizet6sdtvillalia, amennyiben a szSllitand6 termdkek szSllitdsfiv-itoib mint 15 napon k6sik, vagy el6ll aszerz1dds telj esitdsdt6l.

Tiszt6ban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kdtbdrkcivetelds behajt6s6n tflmen6en aMegrendel6 a szetz6d6sszeg6sb6l ered6 k6r6nali megtdritdsdt is kdvetelheti a sz6llit5tol, a k1r
ege beleszrimft.

m mertilt fel.
6ml6b6l visszatartani 6s azt a v6gsz6mla nett6

6ho z intdzett nyi I atkoz ativ al azonnali hatilllv al
6t6l,ha:
dsett;
jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,felsz6mol6si elj6r6s fblyik ellene;

a szSllitS szerz6 dd s e I l ene s en b e sziintette szd|it6sait.
Ha a Megrendel6 a szetz6ddst a fenti bu.ylv 

_okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdvar, aszSllit6 nem j o go sult a Me grendel6t6l tov6bbi kifi zet6seket-kdvete lni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kciteles a sze.rzoddst felmondani - ha szriks6ges olyan



hatririd6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ell6thsdt6l

gondoskodni tudjon - ha
i1 usrattit6ban kcizvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggetr nem rendelkezo gazdasfryi t6rsas6g,

amely nLm felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjhbanmeghathrozott felt6teleknek.

b) a Sz6llit6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdashgi tarsasdgban,

amely nbm felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjSban meghathrozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szeruodls megszrin6se el6tt m6r teljesitett

szol gdltat6s szerz6d6s s zerf plnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti

szeru6d|stfelbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyib en az adollhat6anyagta, orvostechnikai

eszkozrevagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6an a kdzpontositott kozbeszerzlsi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szerz6d6s keriil megkdt6sre, a kdzpontositott kozbeszerzfs

rendszer6ben kell a beszel:zdst megval6sitani". A 4612012. (III. 28.) Korm. r. 6. $ (7)

bekezd6se alapj6n tdrt6n6 szerz6d6sbont6s eset6ben a szerzodlsbont6ssal, az ennek

k6vetkezt6ben elmaradt sz6llit6ssal, a m6g le nem szilllitott term6kekkel kapcsolatban

Sz6ll1t6 semmilyen kdveteldssel nem 6lhet Megrendel6vel szemben.

ll.l A Sz6llft6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

szerz6d1steljesit6se sor6n a tvt"gi.na.tOvel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatlan tudom6s5ra jut6

mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6silban. E titoktart6si kdtelezetts6g kiterjed a

Sz6llit6 alkalmazottaira, munkathrsafta, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

kdteles aSz6llit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

A Sz6llit6 a Megrendel6 enged6lye ndlktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ru a szeruldds,

illetve azzalkapcsolatban barmeiy m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait, azzal, hogy a Kbt.

31. $ (1) bekeldes e) pontja Megrendelo kdteles saj6t honlapjhnkozzetenni a k<izbeszerzdsi

elj ar6s alapjan megkdtdtt szerz6d6seket.
Am6sik fel el6zetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos informrici6t egyik f6l sem tehetkdzzl, harmadik

f6l rendelke z6s6re n.- Uo.rainat, kiv6ve ha ezthat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly alapifin valamely

bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.

A SzatitO kifogdstalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tadhs-6wdtel6t kdvet6en a

Megrendel6 ir6sban nyilatkotik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t, hogy a

Melendel6t referencialistaj6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don -
marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhas sa.

A kiilfrldi ad6illet6s6 gi sz6llit6 kdteles a szeruodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazflst

csatolni, hogy az ill6t6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil

beszerczhetiirhvonatkoz6 adatokat azorszilgokkdzotti jogseg6ly igdnybev6tele n6lkiil.

Jelen szen6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az I.l pontban foglaltakt6l fiigg6en

vagy aSz6llit6 elfogadott ajdnlita,vagy pedig a Kbt. szerint m6dosftott ajdnlatatartalmfit tekintik

u Et"t ir6nyad6n-ak azial, hogy 
-t6tiles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt a Magyar Polgiri

Td rv6nykdnyv i devo natko z6 an me gfel e I 6 szab 6lyait fo gj 5k alkalmazni.

A MegiendetOnek 6s a SzSllit6nak meg kell t:nnie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

t6rgyal-6sokon b6k6s irton rendezzenek minden olyan ndzetelt6r6st, vagy vit6t, amely kdzdttiik a

szerz6d6ssel kapcsolatban meriil fel.
Ha a szerz6d6 felek a szeru6ddsb6l ered6

nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk
bir6s6g kiz6r6lagos illet6kess6gdt kdtik ki.

b6rmely jogvita rendez6s6t kdzvetlen t6rgyal6sos irton

elddntdsdre a megrendel6 sz6khelye szerint illet6kes



Jelen szerzSd6sb6l szSrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Megrendel6
szdkhe ly6he z igazo dik.
Ezt a sz6llit6si szeru6d6st a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nvilatkozataikkal mindenben
me ge gy ez6t he lyb enha gy 6lag alfiirtdk.

Budapest, 2013. jrilius 02.

Dr. Ofner P6te
F6igazgat6
mint Megrend mint Szfllit6

P6nzugyi ellenjegyz6

Peth6n6
ffiigazgata gazdasdgi

rtF_
esef
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Medibis Orvostechnikai Kft. Cell-saver szettek beszez6se
coKt-3 /2013

1. sz. mell6klet

Medtronic AUTOLOG k6sziildkhez sziiksdges egysdg csomagok: Sterilen csomagolt, egyesdvel elkril6nitett,
rdszenkdnt is haszn6lhat6 egysdgek legyenek. E h6rom csomag egyi.ittes hasznillatilval lehet csak a kdsziildket
megfelel6en haszn6lni, egydb csomagokkal nem kivitelezhetO, mert nem kompatibilisek a Medtronik -
AUTOLOG kdsziildkkel.

1. EL- 40 4 Reservoire szi.iks6
2.ATL 2001 Pack kompatibilis a
kdsziil6k centrifugdi 6ba 2 874 000

3. Sf nS asztali szett
a kdsziildk reservoire-al

Budapest, 201 3. j0lius 02..=_r
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