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SZALLITASI SZERZODES

amely l6trejcitt egyr1szt a 1096 Budapest Haller a, 29. szhm alatti sz6khelyii Gottsegen
Gy0rgy Orszigos Kardiol6giailnt0zet, mint Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

banksz6ml 6t v ezet6 bank neve :

banksz6mlaszhm'.
k6pviseli:

Magyar Allamkincst6r
1 0032000-0 1 49 1 869-00000000
Dr. Ofner P6ter f6igazgat6 f6orvos

m6sr6szt
a Biotest Hungaria Kft.(2045 Tiirtikbilint,Torbigy u. 1S/A,mint Szillit6 (a tov6bbiakban:
Sz6llit6)

- c6gbir6s ilgibejegyz6s sz6ma:
- ad6szhma:

Cg.13-09-095141
r0938r64-2-13

- szitmlililtvezeto bank: UniCredt Bank Hungary Zrt.
- banksz6mlaszitma: 10950009-00000002-55440002
- k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr Szolnoky Mikl6s

Dr Borb6s Gyula
krizcitt alulirott helyen 6s id6ben a k<ivetkez6 felt6telek mellett:

l.l A Megrendel6, mint ajtrnlalklr6 akozbeszerz6sekr6l szolo 2011. 6vi CVIII. tcirv6ny
alapjhn GOKI-I1/2013. sz6mon es ,,Gydgyszerek beszerzdse" n6ven ajhnlati felhiv6st tett
kozzd 6s a nllt eIjfuils sor6n a Szhllit6t, mint aj6nlattev6t hirdette ki 2013. 6v okt6ber h6nap
22 naplfunnyertesnek.
Sz6llit6 ezen szerz6dds al6irhs6val kcjtelezetts6get villlal arca, hogy a Megrendel6 Sltal
elfogadott, 6s a jelen szerz6d6shez - annak elv|laszthatatlan r6szek6nt - csatolt L szhmu
mell6kletben, ami a Sz6llit6 ajhnlathb6l felsorolja azon Gy6gyszereket (a tov6bbiakban
Gy6gyszernek nevezve), amely t6telek tekintet6ben Megrendeki nyertesnek 6rt6kelte Szillft6
ajhnlatilt ezen mell6kletben (a tov6bbiakba: Szerz6d6s 1. szimrfi mell6klete), illetve Szillit6
ajSnlatfban rogzitett vSlasztlkban min6s6gben, hatoanyag tafialommal 6s kiszerel6ssel
leszhllitja.
2.1 A szerz6d6s id6tartama
Jelen sz6llithsi szerz6d6st szerz6d6 felek hathrozott id6re, a szerz6d6s alilirhshnak napjht6l 12
h 6n ap id6 szakra terj ed6 id6Iartamr a (tov6bbi akb an : futamid6) kdtik.

3.1 Szillit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az I.l pontban meghatftrozott
Gy6gyszereket olyan mennyis6gben, v|lasztekban 6s iitemez6sben v6s5rolja meg, ahogy ez a
j elen szer z6d6sb en szab 6ly o zhsra kertilt.
Nem vitatott a szeruod6 felek 6ltal, hogy a Megrendel6 a lehiv6sos rendszer alkalmazhshval
az Ll pontban emlitett Szerz6d6s l. szhmu mell6klete szerinti Gy6gyszereket 6rt6kiikben
meghathrozott teljes mennyis6gben tarlozik a Szrillit6t6l folyamatosan a futamid6 alatt
megv6s6rolni fgy azonban, hogy a lehiv6sokkal drintett Gy6gyszerek mennyis6ge 6s
ellen6rt6ke az 6ves teljes mennyis6g 6rt6k6t61, annak +30 o -ht kitev6 m6rt6kben elt6rhet, a
v6laszt6ki megoszl6sok kcjzcjtti esetleges elt6r6sek kcir6ben pedig vele szemben semmi n6ven
nevezend6 korl6toz6s nem 6rv6nyesiil.
A jelen pontban foglaltakb6l kcivetkezik teh6t, hogy a szerz6do Felek, ezt a szilllitilsi
szerz6d6st tulajdonk6ppen egy olyan keret-sz5llit6si szerz6d6snek tekintik, amelSmek
realrz6l6sa lehiv6si rendszer ritjSn tcirt6nik, a teljesit6snek a 12 h6nap lejhrtht kcivet6 olyan
e1len6rz6se mellett, amely a Megrendel6 ftszlre - az 1rlpontban emlitett Szerzdd6s L szhmu
mell6klet6hez k6pest - biztositott elt6r6si lehet6s6geket figyelembe veszi.
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4.1 Szftlit6 kiitelezi maght arra, hogy a 3.1 pontban emlitett lehivis szerinti
Gy6gyszereket a lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztlkban 6s a megrendel6st6l
sz6mitott 48 oritn beliili idcjben Ieszilllitja a Megrendel6 Gy6gyszertSra (1096 Budapest,
Haller u.29.) rlszlre.
Jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n szal<rrai kapcsolattart6 Megrendel6 rlszlrol
Haj ago sn6 dr. Hiimp fner R6zs a (fd gy6 gys zer6 sz)

A Megrendel6 r6sz6r61 lehiv6sra jogosult az Intlzet fligazgatoja 6s a f6igazgat6 gazdashgi
helyettes e, 6tv6telre j o go sult az Intdzet f(i gy 6 gy szer esze.

A Szillit6 kapcsolattart6j a:Dr Borb6s Gyula,06-23 -5 1 1 3 I 1

Egyet6rtenek a szerzcidci felek abban, hogy a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kcilts6gei fedezet5re az Llpontban emlitett elfogadott 6rak szolg6lnak,
ez1rt a fuvarozflslrt 6s az 6tad6sban val6 kdzremrikcid6s6rt kiilcin ellenszolsSltat6s
felsz6mit6s6ra nem j o go sult.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi kcitelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa a jelen sz6'llitilsi szeru6d1s megszeg6s6t jelenti,
aminek kcivetkezt6ben a Szhllit6t a szerz6d6sben kikotott kotb6r eslvagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a kcjtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset tcjbb mint
hSrom alkalommal fordulna e16, rigy a Megrendel6 a sz6llit6si szerz6d6st6l va16 e16116s6nak a
joght is gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkii1, hogy
6rdekmril6sht igazolni lenne kciteles. A k6rt6rit6si ig6ny ktilcjncisen akkor 6rv6nyesithet6,ha a
tender nyertes keszitmlntJl a Szitllitfl a Megrendel6 k6r6s6nek megfelel6en nem tudja
leszilllitant, es azt a gy6gyszert, vagy az azt helyettesitci m6s gy6gyszert a Megrendel6 m6s
Sz6llit6t6l k6nytelen beszerezni. A kSrt6rit6s osszege a k6t itr kcizotti kiilcinbs6gre
6rv6nyesithet6.

6.1 Megrendeld a lehiv6sok teljesit6slt igazolo szabSlyszer(i 6tv6teli elismerv6nnyel
felszerelt szhmlfit 60 naptfri napon beliil Stutal6ssal egyenliti ki a Szillit6nak. A szhmlilnak
tartalmaznta kell a szhmlf.zhsi 5r mellett a hivatalos nagykereskedelmi 6rat, valamint a VTSZ-
t is.
Azon term6keket, melyeket nem tud leszhllitani, vagy a megrendelt mennyislghez k6pest
cscikkentett mennyis6gben tud teljesiteni, a Szillit6 kciteles a rendel6s klzhezvltele ut6n
faxon jeleznt avbrhat6 teljesit6si id6 megjelcjl6s6vel.
A szfumla 6sszeg6nek k6sedelmes kiegyenlit6se eset6n a Megrendel6 k6sedelmi kamat
megfizet6s6re kciteles, amely a jogszab|lyban meghathrozott (Ptk. 301. $) m6rt6kri.
Amennyiben hivatalosan megjelentetett 6r (kcizlciny, stb.) emelkedik, Sz611it6 legfeljebb a
vf,ltozhs m6rl6k6nek arhnyhban emelheti 6rait, amennyiben az 6r cscikken, legal5bb avilltozhs
m6rt6k6nek ar iny 6b an kri tel e s c s cj kkent en i 6r ait.
Amennyiben a nagykereskedelmi 6rr6s csokken, Szfllit6 legal6bb a cscikkent6s m6rt6k6nek
arhnyhban kciteles 6rait cscikkenteni, amennyiben az 6rc6s emelkedik, legfeljebb az emel6s
m6rt6k6nek ar 6ny 6b an emelheti 6rait.
Sz6llft6 kcitelezi magffi ana, hogy a szerzSdls id6tartama alatt kcjzvetleniil |ltaIa vagy
kcizvetve meghirdetett valamennyi akci6t a Megrendel6 rdsz1re is kiteq'eszti.

Az 6v folyam6n az egyes szdmlilkba csak azok az Srak 6llithat6k be, amelyeket a Szillitl az
1./ pontban leirtak szerint rlgzitetL Azok m6dositfsfra csak abban az esetben keriilhet sor,
amennyiben a hivatalosan kozz6tett 6r eslvagy a nagykereskedelmi Srklpzds szabillyar
villloznak.
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A Szillit6 nem frzet, illetve szhmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefligg6sben olyan
kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelci
t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek a Szillit6 ad6kciteles jrivedelm6nek
csdkkent6s6re alkalmasak. A Szillft6 a szerzodls teljesitds6nek teljes rdltartama alatt
tulajdonosi szerkezetet a Megrendelf szttmtra megismerhetciv6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)
szerinti tigyletekrci I a Me gren del6t halad6ktal anul 6r1esiti.

7.l Sz6llit6si felt6telek:
7.1. A Sz6llit6 kdtelezetts6get vdllal arra, hogy azontermekekn6l, amelyekn6l az eredeti

lej6rati hatht'rdllehet6v6 teszi, 60 napn6l (k6t h6nap) rcjvidebb marad6k hatfridejri 6rut
nem sz6llit ki.

7.2. A 7.1 pont szerinti szavatoss6gi id6t61 elt6mi csak azon t6telek eset6ben lehet,
amelyekn6l az er edeti, gy 6rtoi lej 6r ati hathr id6 k ev es ebb .

7.3. Yalamennyi k6szitm6ny eset6ben az egyslgcsomagokra is, valamint a gyrijtcicsomagokra
is j6l16that6 m6don felkell ttintetni a szavatossilgiid6t.

8./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz611it6sb61, i11. fuvarozhsbol eredri
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabhlyozott teljesit6s megtcirt6nt6t6l szftmitotl
8 munkanapon beltil jogosult a Szillit6val szemben fell6pni.
Min6s6gi hiba eset6n a Megrendel6 azok 6szlel6s6t kcivet6en 48 6rhn beliil koteles Sz6llit6t
6rtesiteni 6s szavatoss6gi ig6ny6t kcizcilni. A Megrendel6 lehet6s6ge eldcinteni, hogy
esetenk6nt milyen szavatoss6gi i g6ny 6rv6nyesit6se tcjrt6nik.
A sz6llitm6nyok 6tv6tele sor5n tapasztalt egy6b min6s6gi hib6kkal cisszefiigg6, vagy a
legkisebb gffit6csomagol6si egys6gen beliili mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Megrendel6 azok 6sz1el6s6t kcjvet6 8 napon belfil b6rmikor kifogSs
thrgyhvh teheti a Szillit6nfl felt6ve, hogy a lejilrati id6 m6g 6rv6nyben van. Az el6z6
bekezd6sek b6rmelyik esete is forduljon eI6, a Megrendelil lartozik - a jelzett 8 napos
hat6rid6n beltil - aSzhllitilt kcizcis jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni. A jelen pontban emlitett
min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha kideriil, hogy a Gy6gyszer
nem felel meg az 1./ pontban foglalt min6s6gi kovetelmdnyeknek, a Megrendeld a jelen
szerz6dlsben szabillyozott m6rt6kri min6s6gi kdtb6rt lslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet,
6s amennyiben valamely Gy6gyszerfajta eg6sz6nek a rendeltet6si c6lra val6 alkalmatlanshght
tapasztaln|, ugy 6rdekmril6sSnak igazolilsa n6lkiil a szeru5d6st6l nyomban e16l1hat,

meghirisul6si kotb6rt 6s k6r16rit6st kovetelhet.
Szfllit6 kcitelezi maght, hogy a hat6s6gilag elrendelt forgalomb6l va16 kivonSs eset6n
- a kivon6s elrendel6s6tol szlmitott 45 napthri napon belill - a forgalomb6l kivont 6s a Szfllit6
|Italkrszilllitott k6szitm6nyeket visszaveszi 6s 6rt6k6t a Megrendelf r6sz6re j6vhirla.

9.1 Szerz6d6 felek kcjlcscincjsen tudom6sul veszik, hogy a Gy6gyszerekkel kapcsolatos
lejhrat szabillyata az |.l 6s a 7 .l pontban foglaltak az trhnyado.

rc./ Szerz6d6 felek mind a k6sedelmes teljesit6s, mind pedig a min6s6ghib6s sz6l1it6s, s

v6giil a szeru6d6st6l val6 Megrendel6i el6116s eset6re egyardnt kdtb6rt kcitnek ki a Sz6llit6
terh6re,
10.1. K6sedelmes 6s min6s6g hib6s szAllitfs eset6n ak6sedelmi kamat napi% %, legfeljebb
azonban az 5intett nett6 6ru-6ft6k 75%o-a.

10.2. Megrendel6i el6116s eset6n a nett6 szerzSdlses 6rt6k 20o/o-a.
Megrendel6 akkor jogosult egyoldahi nyilatkozattal e1611ni, ha Szillit6 h6rom eg1.rn5st
ktivetci sz5,llithsnii fo lvamato s an k6 s edel emb en v an,
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Tiszttrban vannak a szerz6dd felek azzaI, hogy a kcjtb6rk6vetel6s behajt6s6n trilmencien a
Megrendel6 a szerzdd6s szeg6sbcjl eredci kfuilnak megt6rit6s6t is kovetelheti a Szillit6t6l, a
k6r cisszeg6be azonban arrrrtr behajtott kotb6r cisszege belesz6mit.
Egyet6rtenek a szerzodcj felek abban, ha Szillit6 akadfiyoztat6sa eset6n - a vis major eset6t is
bele6rtve - nem tud hat6ridoben szilllitani, 6s a szfilitdsi k6sedelem veszelyezteti Megrendel6
mtikcid6s6t, a Megrendeld jogosult az adott k6szitm6nyt vagy azt helyettesitci k6szitm6nyt
m6s Szrillit6t6l beszerczm. Az ebbcil eredci tribbletkiad6sait k6rt6rit6si kdvetel6sk6nt
6rv6nyesitheti Szillft6 fe16.

A Megrendeld jogosult 6s egyben kciteles a szeru6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6rid6ve1, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzdd6ssel 6rintett feladata el16t5s6r61
gondoskodni tudjon - ha
a) aSzhllit6ban kcizvetetten vagy kcizvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezd gazdashgi tilrsashg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatfirozott felt6teleknek.
b) a Szhllit6 kcizvetetten vagy kcizvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdashgi t6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghathrozott felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmondAs eset6n a Szhllitf a szerzodds messzrin6se el6tt m6r teliesitett
szolg|ltaths s z erz 6 d6 s s zeri p 6nzbe li ell en6rt 6k 6re j o go s ult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szerzldlst felbont6 felt6telt, miszerint ,,Az (I) bekezd6s b) pontja alapjfn gy6gyszer vagy
fertcitlenit6szer beszerzls5re kcitcitt szerzcid6sben, amennyiben a szeruodls egy 6vet
meghalad6 id6tartamri tart6s jogviszonyt hoz l6tre, az intlzmeny szerzdd6ses kcitelezettslget
kizhr6lag a Polg6ri Torv6nykcinyvr6l szolo 1959. 6vi IV. tcirv6ny 228. $ (2) bekezd6se
szerinti, arra vonatkoz6 bont6 felt6tellel vagy arra az esetre rogzitetL felmond6si joggal
villlalhat, hogy amennyiben az adott hatoanyagra vagy ferl6tlenit6szeffe vonatkoz6an a
kcizpontositott kozbeszerzdsi rendszerben keretmeg6llapodfs vagy szeru6d6s kertil
megkot6sre, a kcizpontositott kdzbeszerz6s rendszer6ben kell a beszerulst megval6sitania.".
446/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se aIapliln tcirt6n6 szerz6d6sbont6s
eset6ben a szeru1dlsbont6ssal, az ennek kcivetkezt6ben elmaradt szilllithssal, a m6g le nem
sz|llitott term6kekkel kapcsolatban Szfllit6 semmilyen kcivetel6ssel nem 6lhet
Megrendel6vel szemben.

ll./ Jelen szerz6d6sben nem szab|lyozott k6rd6sek tekintet6ben a Szillit6nak az
1./ pont 1'artalmht fogadj6k el a felek irfnyad6nak azzal, hogy mcigottes jogszabilyi
rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerzlsi Tcirv6nyt valamint a Magyar Polg6ri Tdrvdnykonyv
idevonatkoz6anmegfelell szabillyait fogj6k alkalmazni. peres iigy eset6n elfogadva amagyar
bir6s6gok joghat6s6g6t 6s a Magyar Polg6ri PerrendtartSs el6ir6sait.
Szakmai k6rd6sekben a gy6gyszerck rendel6s6r51 6s kiad6s6r6l s2616 - mindenkor hat6lyos -
4412004 (IV 28.) ESZCSM szhmu rendelet 6s annak mindenkor 6rv6nyben l6vci mell6kletei,
valamint a gyogyszerek egyen6rt6ktis6g6r6l s2616 mindenkor hatflyos GYEMSZI-OGYI
rendelkez6 sei az irfnyad6k.
A kiilfdldi ad6il1et6s6gti Szillit6 kciteles a szerzodlshez arca vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illetcis6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kcizvetleniil
beszerezheti arh vonatkoz6 adatokat az orczhgok kcizotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.
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A k6bit6szerek vonatkozilsftban az 14212004 (\r. 29.) korm6nyrendelet 6s mindenkor
hat6lyos m6dosit6sai az irhnyad6.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a

Me grendel6 sz6khely 6hez igazo drk.
Ezt a szilllithsi szerz6d6st a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatalkkal mindenben

me ge gy ez6t helyb enha gy 6lag al6irt6k.
K6sziilt 4 eredeti p6ld6nyban, amelybril 2 eredeti p61d6ny a Megrendel6tr 2 eredeti plldiny a

Szillit6t illeti mee.

h6nap 05. napjan

Jogi szempontbol 
aldirhatd

2015 Nov 08.
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