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szALLiTAsr sznRz0ofi,s

amely ldtrejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szttm alatti szdkhelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiokigiailnt0zet, mint megrendelo (a tovribbiakban: Megrendel6),
mdsrdszt

a MKB Bank Nyrt. bankn6l vezelett 10300002-20208217-70073285 banksz6mlasziimri, 01-
09-I67930.cegtregyzek szitmi 1045 Budapest, Berlini u 47-49..szdkhelyri Allegro Kft. nevri
szflllito, kdpviseletre jogosult szemdly tigyvezeto igazgat6 (a
tov6bbiakban: Sz6llit6)
kdzdt! az ajdnlathban felsorolt term6kek szitllitftstna a kcivetkez6 felt6telek mellett:

Ll Szillit6 ezen szerzldes alfirfts6val a Megrendel6 riltal a Kbt. 122. I (7)-(8) alapjdn
kiifi ,,A kiizpontositott kiizbeszerz6sben nem beszerezhetf kiitszerek beszerzdse" tdrgyu
GAZD E3-I/2013 szitmu kdzbeszerzesi elj6r6s ajdnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt
ktitelezetts6get villal arca,hogy az ajdnlatkerb 6ltal az ajfinlattdteli dokumentdci6ban felsorolt
6s az Megrendel6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatinozott min6sdgben
a Megrendelfi rdsz&e leszilllitja. A szerzodds idotartama a szerzodes alilirdsdt kovet6en 12

h6napig tart.

2.1 Szfllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az Ll pontban meghathrozott
6rumennyis6get olyan m6don kciteles tole megv6sdrolni. ahogy ez a jelen pontban
szabillyozdsra keriil.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lkUl elfogadott
ajdnlat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyrlatkozat formflftban v6s6rolja meg a
Szfllit6t6l rigy, hogy a szerzoddses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 %o-a lehiv6sra
keriiljcin.

3.1 Szfllit6 kotelezi magtfi ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti fuukat a

lehivdsban foglalt mennyisdgben, vfiasztdkban 6s m6retben a tfugyh6napon beli.il havonta
olyan iitemez6sben sztilitja le a Megrendel6 ftltal ene feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sb an me ghatdr o zrlsra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szdllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg
szabillyszerien, ha a Sziilitfl vagy az trltala ig6nybe vett Fuvarozo az firukat tarlalmaz6 egyes

szilllitmhnyokat a Szfllit6 kockdzatdra a Megrendel6 kozponti raktdritba (1096 Budapest,
Haller u.29.)leszftllitja, (leszdllittatja) 6s akiildem6nyt csomagol6si egysdgenkdnt iltszhmolva
a lehiv6sban megjelcilt egys6g vagy szemdly resz6re mennyisdgileg 6Iadta. A Szdllit6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gyari tartoz6klista alapjhn,
minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ciirkkal egyiitt adja 6t a Megrendel6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana,hogy a term6kek dpsdgdt afuvarczfs 6s a t6rol6s
idotartama alatt meg6vj a.

A minos6gmegvizsg6l5s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelfl alesziilitott term6k
mennyis6gi, minos6gi tfivetelet folyamatosan vegzi. A Szrlllit6 villlalja, hogy a szeruodes
teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzultdci6s lehetos6get
biztosit.
Abban az esetben, ha a Szi,Jlitf kdsedelme meghaladnh a 15 napot, ngy a Megrendel6
jogosult a le nem szitllitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendeldstol el6llni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a Szdllit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kcilts6gei fedezetdre az l.l pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6l.



A szeruodes teljesit6s6ben kcizremukodo, a beszeruls 6rt6k6nek 10 yo-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvttllalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek fltal, hogy a lehivasban foglalt szfilitdsi kotelezettsdg

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.1 pontban el6irt kotelezettsdgek

frgyelmen kiviil hagybsa a jelen sz6llit6si szerzodes megszeg6s6t jelenti, aminek

k<jvetkezteben a Sriilitttt a jelen szerzoddsben szabillyozott ktjtb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kotelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6sszegdsi eset m6sodik

alkalommal is megism6tloJn6k, ugy aMegrendell a szallithsi szerzod6stol val6 el6ll6sanak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek drv6nyesitdse mellett andlki.il, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdtele s.

5.1 Megrendel1 alehivils teljesitds6t igazolo szabfiyszeru, mindk6t f61 6ltal alttitt fitveteli

elismerv6niyel felszerelt sz6mI6t, a Kbt. 130. $-a valamint az Art 36/A.$ szerint 60 napon

beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szr[llit6nak'
Nem vitato tt a szerz6dO-fetet< 61tal, hogy a szeruodeses idoszak folyam6n az egyes szhmlitkba

csak azok az 6rak, 6rkepz6si tdnyez1k 6s kolts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szfllit6 elfogadott aifttlata tattalmaz,

fiiggetlentil att6l, hogy a magyarorszftg\ vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak' 6s hogy

ho gyan v illtozik az infl 6ci6 s r 6ta, v agy a dev iza 6tsz6mit6si kulcs.

A Megrendel6 el6leget nem frzet.
A sz6ml6h oz tartoi6 lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a Megrendeldtol szdtmazo - ritv6teli

elismerv6nfi sz6llit6lev6llel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerelt szimli"i- a sz6llit6

kdzvetleniilazlrrltlzetGazdashgilgazgatosttgaranyijtjabe'
Amennyiben Megrendel6 a Sz6llit6 szamlf$6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem

egyentiien6 ki, koteles a Szfllit6nak a pik. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem frzet, illetve szimol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefhgg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6

t6rsasig tekintei6ben mertiln& fel, 6s melyek a Szallit6 adokoteles jovedelmdnek

csokkentdsdre alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodes teljesit6s6nek teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezellt a Megrendel| szimdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125' $ (5)

szeiinti tigyletekrol a megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.

6.1 Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, i11. fuvarozilsbol eredo

hib6kkalliapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtdrtdntdt6l szfimitott

3 munkanapon beliil jogosult a Szrlllit6val szemben fell6pni.

Az egy6b- minos6gi [iuan l vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6-azok 6szlel6sdt koveto 3 napon beliil bSrmikor kifog6s t6tgy6vh teheti a

Szrf,llit6nal, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g drvenyben van.

Azelozok6tbekezdes tarmelyik esete is forduljon elo, a lehivo tartozik- a jelzett 3 napos

hat6ridon beltil - a Szillit6t kozos jegyzokonyv felv6tel6re meghivni'

A jelen pontban emlitett minos6gi uugy -"nnyis6gi fogyat6kossagok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6banlrendszer6ben) nem felel meg az 11lpont szerinti ajdnlatban,

ill. a Kbt. rendelkezdsei szerint m6dositott ajdnlatban foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a

Megrendel6 a jelen szerz6ddsb en szabillyoiott merteku minos6gi kotbdrt eslvagy k6rt6rit6si

igeriy 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelln bekezdds m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli

,iirroregi elt6r6st tapasztalna, rigy erdetmril6s6nak igazolilsa ndlktil a szerz6ddst6l nyomban

el6llhat, meghirisul6si kotb6rt 6s k6rt6dtdst kovetelhet'



7.l Szerz6d6 felek
j6trlll6s szabi.Jyaira - az

ir6nvad6.
Ha Szrillit6 a min6s6gi hib6s
cser6li ki, a Megrendel6nek
megrendeldst6l el6llni.
Ha a Szillit6 a jot6ll6si kOtelezetts6ge alatt kicserdli a
annak j6t61l6si ideje a csere napi|val rijra kezdodik'

lesz6llitott eszkozdk b6rmely rdszdt,

Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerz6d6s thrgyilt kepezS

term6kek rendelkeznek 6rv6nye s for galomb a hozatali engeddllye l.

8./ Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6s6ghib6s sz611it6s, s v6gtil a

szerzodlstol val6 Megrendel6i elSll6s eset6re egyartnt kotbdrt kdtnek ki a Szfllit6 terh6re,

amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rtdk6nek

figyelembev6teldvel napi % ezrellk.,legfeljebb azonban az lrintett tttu-ertlk 10o/o'-a.

ffUas teljesit6ssel kapcsolatban l0% nagys6gri minosdgi kotb6rt lehet kdvetelni, de

ugyanilyen m6rt6kti a Megrend el6 6Ital drv6nyesitett meghirisul6si kotb6r is akkor, amikor

el6116si jogrit volt k6nytelen gyakorolni.
Tiszt1ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetelds behajt6s6n trilmen6en a

Megrendell a szerzoddsszeg6sb6l eredo kdrfnak megtdrftds6t is kovetelheti a Sz6llit6toI, a

k6r 6sszeg6be azonban amhr behajtott kotb6r osszege beleszamit.

A kdtb6r akkor is j5r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.

A k6tb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szhmlih6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6

6sszeg6bol levonni.

g.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz intezett nyrlatkozathval azowrali

hatilllyal el6llhat a szSI\itfusi szeruodestol, vagy b6rmely r6szetol,ha:
- aSzilJrlit| azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;

- a Szdllitrf fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6ddt jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,

felsz6mol6si eljar6s folyik ellene;
- a Sz6llit6 szerzSd6sellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Megrendel6 a szerz|ddst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozathval, a

Szfllit6 nem jogosult a Megrendeldtol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A MegrenOeiO logosult 6s egyben koteles a szenoddst felmondanr - ha sziiks6ges olyan

hat6rid-ovel, u."ly lehet6v6 teszi, hogy a szerzSd6ssel 6rintett feladata e1|ril1asfir6I

gondoskodni tudjon - ha
i) ustalit6ban kdzvetetten vagy kozvetleniil 2|Yo-ot meghalado tulajdoni rdszeseddst szetez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgi thrsasilg,

amely nlm felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjhbanmeghatdrozott felt6teleknek.

b) a Sz6llit6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdashgi t6rsas6gban,

amely nem felei meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghathrozott feltdteleknek.

A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Szallit6 a szeruodes megszrin6se elott m6r teljesitett

szolgilltatfusszerz6ddsszerd pdnzbeliellen6rt6k6re jogosult.

A Felek tudonr6sul veszik a 4612012. GfI. 28.) Korm. r'endelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szenodlst f'elbont6 fbltdtelt, miszerint ,,amemyib en az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkozre vagy fertotlenitoszerre vonatkozr5an a kozpontositott kiizbeszerzesi rendszelben

ker.etmegdllapocl6s vagy szevodls keriil megkcitdsle, a kozpontositott kdzbeszevds

rendszerdben kell a besz,erzlst megval<isitani". A 4612012. (lfi. 28.) Korm. rendele't 6. $ (7)

egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

1 ./ pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajilnlat tartalma az

termdket a hibabejelent6st kciveto 15 munkanapon beliil nem
jog6ban 6ll a le nem szdllitott 6rucikkek tekintet6ben a

\



bekezddse alapjan tortdno szerzoddsbontirs eset6ben a szerzodesbont6ssal, az emek
kdvetkeztdben elmaradt sz6llit6ssal. a rn6g le nem szttllitott temrdkekkel kapcsolatban Sz6llit6
semmilyen kcivetel6ssel nem 6lhet Megr:endeIovel szemben,

rc.l A Sz{llit6t az &vlnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartrisi kdtelezetts6g terheli a

szerzbd6s teljesit6se sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban
tudom6s6ra jut6 mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkozSs6ban. E titoktartdsi
kcitelezetts6g kiterjed a Szdllft6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, besztllitora, akiket
tevdkenys6giik megkezd6se el6tt koteles a Sziilitf a titoktarldsra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szillit6 a Megrendel6 enged6lye ndlkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6sdra a
szerz6des, illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.
A mSsik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzze,
harmadik szemdly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabtiy alapjdnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.
A Szfllitt6 kifogdstalan teljesit6s6r6l a teljes termdkmennyiseg 6tad6s-6tvdtel6t kdvet6en a

Megrendel6 irdsban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szrillit6t,
hogy a Megrendel6t referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen'ir6sban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.
A kiilfrldi ad6illetosdgri Sz6llit6 kdteles a szerz6deshez arra vonatkoz6 meghatalmazist
csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil
beszerezheti ardvonatkoz6 adatokat az orszhgokkdzotti jogseg6ly ig6nybev6tele n61kii1.

Jelen szerz6ddsben nem szabillyozott k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftiggoen vagy a Szdllit6 elfogadott ajimlata, vagy pedig a Kbt. 132. $ szerint m6dositott
ajhnlatatartalmdt tekintik a felek ir6nyadonak azzal, hogy tdteles jogszab6lyi rendelkezdskdnt

a Kozbeszerzdsi Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri Torvdnykonyv idevonatkoz6an megfelelo

szab 6ly ait fo gi 6k alkalmazni.
A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
trirgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nlzetelt6rest, vagy vit6t, amely kdziittiik
a szerzodlssel kapcsolatban meri.il fel Megrendel6 szekhelyehez igazodik.

A szilllit6jogosult a szerzodls idotartama alatt rij fejlesztesu innovativ term6ket szilllitam, az

tr vagy egy6b szerzoddses feltdtelek m6dosit6sa n6lkiil. Az ttr-ertek ar6nyoss6got 6s a
szakmai min6s6gi megfeleldst a megrendelo kdpviseldj6vel kdteles egyeztetni.

Ezt a sziilitdsi szerzodlst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatarl<kal mindenben

megegy ezot helybenh agy Slag al6ift6k.

Budapest, 2013. 6prilis 16,

^Y\let/vv\
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mint Szdllit6



1. sz. mell6klet,,A ktizpontositott kozbeszerz6s ben
nem beszerezhetS

kiitsze rek besze rz6se"
E3-112013.

Megnevez6s M6ret db sz6m k6dsz6ma
Nett6

esys6g 6r
Nett6 tissz :lr

17. sz.rdsz

6cm x 8,5

cm +l-10oh
2 000

4924 90

180 000

I. Kaniilrtiezit6

Steril, egyesdvel csomagolt, 6ttetsz6, l6g6tereszto

membrSnb6l kesziilt, keret n6lkiili, hypoallergdn

kdtszer kaniil0k r d szitesdhez.
20. sz.resz

10cmx11
+l-1jYo

1 200

4008 t92

230 400

IV. P o liuretdn fi lmkOts zer intr av azi|lis katdter

rdsziteshez

hipoallergdn dntapad6, nagt p dr adter es ztd

kdp es s d g'[i, poliuret6n fi lmkotszer, centr6lis,

dializis kaniil6k 6s artdrids katdterek

rlgzilesehez, bev6g6s 6s sebp6ma ndlkiili
kivitelben. J6l illeszkedik a b6rfelszinhez es a

test vonal6hoz.
Ft/ke

ZJ. sz.rdsz
573

Puha vatta (100 % pamq!)-
Iellemz6k: Nem steril. 100 % Pamut

5O0 o 100
3s93133-9t

s7 300

28. sz.resz 6s3
Szemeszeti vatta nem steril 100 oh pamut 500 e 60 3s93138- 39 180

Nett6 iissz 6r: 506 880

trtzl N 136 858

Brutt6 iissz 6r: 643 738

Budapest, 2013 . 04 .16.

mint

Dr

mint Sz6llit6
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