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szLu.irAsr szpRz0nrts

amely l6trejott egyr1szt a Budapest, Haller vtca 29. szitm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy

orszfgos Kardiol6giailnt1zei,mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),

m6sr6szt
a UniCredit Bank H. Kft. bankn6Ivezetett.l0918001-00000413-70830020 banksz6mlasz6mtt,

13-09-075962 cegsegyzlk sz6mi 2051, Biatorbdgy, Budapark, Paul Hartmann u'8'

sz6khelyii Hartmani-Ri.o H. Kft.. nevri sz611it6, kdpviseletre jogosult szem6ly HornySk

Lhszl6 J6nos (a tov6bbiakban: Sz6llit6)

kozott, az ajtnlathban felsorolt term6kek sziilitisdraa kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Sz6llit6 ezel szerzodls altir6s6val a Megrendel' S./ltal a Kbt' 122. 5 (7)-(8) alapjiln

kiirt ,,A kiizpontositott kiizbeszerz6sben te- b.tr.rezhetl kiitszerek beszerz6se" ttrgyit

GAZD E3-ll20l3 szhmt kozbeszerz6si

k<itelezettsdget v611al arra, hogy az ajftnlatkdto

6s az Megrendel6 6ltal elfogadott termdkmen

a Megrendell r6szdte leszhllilia. A szerzode

h6napig tart.

2.1 Sz:illit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az | 'l pontban meghattrozott

arumennyisdget ofyu" m6don kOteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

a Szfllit6 minden eltdr6s n6lktil elfogadott

iv6si nyilatkozat fotmhiitban vdshtolja meg a

vdg6ig a teljes mennyis6g - 30 o/o-a lehiv6sra

keriiljon.

3.1 Sz6llit6 k6telezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti fitukat a

lehiv6sban foglalt mennyisd-gb en, villasiiekban 6s mdretben a thrgyhSnapon beliil havonta

olyan iitemez6ibe n sz1lliijale a Megrendel6 6rtaI erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

I ehiv5sb an me ghatht o z6sra keriilt'
A lehivdsnak megfelelo sz5llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

a lehivfsban megielolt egysdg vagy szem6l

lesz6llitott term6keket bontatlan gyari

min6sdgtanrisitSssal 6s egy6b dokument6c

csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra,

idotartama al att me g6vj a.

A minos6gmegvizsg6l6s helYe a

mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t

teliesitds6nek idotartama alatt

Megrendeld sz6khelye. A Megrendel6 aleszallitott term6k

foliamatos an vegzi. A Szfllit6 v1llalja, hogy a szerzodes

folyamatosan rendelkezlsre 6II, konzult6cios lehet6s6get

biztosit.
Abban az esetben, ha a sz6llit6 kdsedelme meghaladn| a 15 napot, ugy a Megrendeld

en a megrendel6st6l el6llni.
a Sz6ltitt6nak a jelen pontban foglaltakkal

1./ pontban emlitett elfogadott ajfnlat szerinti

6r szols6l.



A szerzodes teljesit6s6ben kozremrikodo, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-At meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv|llalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek tital, hogy a lehiv6sban foglalt szilllitdsi kotelezetts6g

teljesit{s{nek k6sedelm e vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.1 pontban eloirt kdtelezetts6gek

figyelmen kivtil hagy6sa a jelen szilllithsi szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek

kiivetkezt6ben a Sz6llit6t a jelen szerzod6sben szabillyozott kcitb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegesi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Megrendell a szilllitfrsi szerzoddstol va16 elilllishnak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kdvetkezm6nyek drvdnyesit6se mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdteles.

5.1 Megrendel| alehivhs teljesit6s6t tgazolo szabillyszeru, mindkdt f6l 6ltal alilirt inveteh

elismerv6nnyel felszerelt szftmlfiL, a Kbt. 130. $-a valamint az Art 3614.$ szerint 60 napon

beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szillitrinak.
Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyam6n az egyes szttmlilkba

csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezok 6s kcilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sz6.Jlit6 elfogadott ajfnlata tafialmaz,

ftiggetleniil att61, hogy a magyarcrszhgr vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy

hogyan villtozik az infl6ci6s r6ta, vagy a devrza tisz6mit6si kulcs.

A Megrendelo el6leget nem fizet'
A sz6ml6hoz tartoi6 lehfv6s teljesitds6t igazolo - a Megrendel6tol szhrmaz6 - fitveteh

elismervdny sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott ds felszerelt szarnlilt a sz6llit6

krizvetlenUlazlntezetGazdasiryilgazgatosdghranyi\tjabe'
Amennyiben Megrendeld a Szdllit(t szdmliljdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon beltl nem

egyenliien6 ki, kdteles a Szfllit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabiiyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni'
A Szallit6 nem fizet, illetve szfmol el a szerzodds teljesit6sdvel dsszefiigg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) porfija szerinti felt6teleknek nem megfelel6

tSrsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek a SztiIit6 ad6koteles jovedelm6nek

csokkent{s{re alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodds teljesit6sdnek teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szitmhra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)

szerinti iigyletekr6l a megrendel6t halad6ktalanul ertesiti'

6.1 Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtlyozott teljesitds megtort6nt6tol szttmitott

3 munkanapon beliil jogosult a Szdllit6val szemben fell6pni.

Az egyeb minos6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6sdt koveto 3 napon beli.il b6rmikor kifog6s tdtgyfnd teheti a

Sz6llit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido mdg 6rvdnyben van.

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehivo tartozik - aielzett 3 napos

hat6ridon beliil - a Szfllft6t kozcis jegyzokonyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajdnlatban,

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

Megrendel6 a jelen szerzodlsben szabillyozott mdrtekri minos6gi kotb6ft es/vagy k6rtdrit6si

ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli

-inOregi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6sdnak igazolilsa ndlkiil a szetzoddst6l nyomban

el6llhat, meghirisul6si kotbdrt es kilrteritest kovetelhet'



7.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabfilyaira - az l./ pontban foglaltak fliggvdnydben - az elfogadott ajdnlat tartalma az
ir6nyad6.
Ha Szfllit6 a minSsdgi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beli.il nem
cserdli ki, a Megrendeldnek jog6ban 6ll a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a
megrendeldst6l el6llni.
Ha a Szfllitf a j6t6ll6si kcltelezetts6ge alatt kicsereli a leszirllitott eszkoz<ik b6rmely rdszdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezdodik.
Szillittf, kijelenti 6s szavatoss6got v5,llal azdrt, hogy a jelen szerz6des tdrgyat kepezo

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatah enged6llyel.

8.1 Szerz6do felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s v6giil a
szerzlddstol va16 Megrendeldi el6llis esetdre egyardnt kotbdrt kotnek ki a Szdllftr6 terh6re,
amelynek m6rt6ke kdsedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rl6kdnek
figyelembev6tel6vel napi % ezrelek,,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k l}Yo.-a.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban l0% nagys6gir minosdgi kdtb6rt lehet k<ivetelni, de
ugyanilyen m6r16kri a Megrendelfi 6ltal drvdnyesftett meghirisul6si k<itbdr is akkor, amikor
el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
Tisztdban vannak a szerzldo felek azzal, hogy a kcjtbdrkiivetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendelfi a szerzoddsszegdsb6l eredo kdrdnak megt6rit6s6t is kovetelheti a Sz6llit6t6l, a

k6r <isszeg6be azonban amdr behajtott kdtb6r osszege beleszhmit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendeld jogosult a benyrijtott sz6m16b6l visszatartani es azt av6,gsz6mla nett6
osszeg6bol levonni.

9.1 A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sziilitfihoz intezett nyllatkozatdval azonnali
hatillly al el6llhat a szilllitdsi szerz\ d6stol, vagy b6rmely r 6sz6tol, ha:
- a Szrillitil az egyes resszdllitdsokkal 15 napot k6sett;
- a Szdllit6 fizetdsk6ptelenn6 v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,

felszdmolilsi elj 6r6s folyik ellene;
- a Sz[llit6 szerzoddsellenesen besziintette szallitdsart.
Ha a Megrendel6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatfval, a
Szdllit6 nem jogosult a Megrendeldtol tov6bbi kifizet6seket krjvetelni.
A Megrendel6 jogosult 6s egyben kcjteles a szerzodest felmondani - ha sziiksdges olyan
hat6rid6vel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata d|rilAsfu6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6llit6ban kcizvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdasdgi t6rsas6g,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfrozott felt6teleknek.
b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy kcizvetlenUl 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgi t6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerzodls megszrindse elott m6r teljesitett
szol giiltatils szerzo d6 s s zeri p enzbeli el lendrldkdre j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012, (m.28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szerzoddst f'elbont6 f'eltdtelt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszko'zre vagy fert6tlenit6szerre vonatkozciam a kozpontositott kcizbeszerzesi lendszelben
keletmegfllapod6s vagy szeruodds kertil megkotdsre, a kozpontositott kdzbeszerzes
rendszerdben kell a beszerzest megval6sitani". A 461?012. (il|. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7)



bekezddse alapjan tortdn6 szerzoddsbontiLs esetdben a szerzodesbontdssal, az ennek
kcjvetkeztdben elmaradt szhllitdssal. a m6g le nem sziilitott termdkekkel kapcsolatban Sz61lit6
semmilyen kdvetel6ssel nem 6lhet Megrendel6vel szemben.

I0.l A Szdllit6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<itelezettsdg terheli a

szerz5dds teljesitdse sor6n a Megrendeldvel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban
tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si
kotelezetts6g kiterjed a Szrillit6 alkalmazottafta, munkat6rsaira, besztilit6ta, akiket
tev6kenysdgiik megkezddse elott kciteles a Sz6llit6 a trtoktarttsra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szfltit6 a Megrendel6 engeddlye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6sdra a

szerzod6s, illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentfrcio vagy informhci6 adatart.
A mdsik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet k6zz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s drvdnyes
jogszabdly alapjdnvalamely bir6sdg vagy m6s hat6shgkotelezo drvdnnyel elrendeli.
A Szdllit6 kifogdstalan teljesft6s6rol a teljes term6kmennyiseg 6tadds-6tv6tel6t k<jvetoen a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sziilitfit,
hogy a Megrendeldt referencialist6j6n feltrintesse 6s ezt - elozetesen irbsban egyeztetett
m6don - marketingtev6kenysdgdben felhaszn6lhassa.
A kiilfdldi ad6illet6s6gti Szdllit6 koteles a szerzoddshez ar::a vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hatos6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil
beszerczheti ard vonatkoz6 adatokat az orszdgok kozotti jogsegely ig6nybevdtele n6lkiil.
Jelen szerzod6sben nem szabillyozott kdrddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftiggoen vagy a Szrillit6 elfogadott ajfnlata, vagy pedig a Kbt. 132. $ szerint m6dositott
ajhnlatatartalmht tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy tdteles jogszabiilyi rendelkezeskent
a Kdzbeszerzdsi Tdrvdnyt 6s a Magyar Polg6ri Tcirv6nyktinyv idevonatkoz6an megfelel6
szabillyait fo gi 6k alkalmazm.
A Megrendel6nek 6s a Szdllit6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kdzvetlen
tdrgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nezeteltdrdst, vagy vit6t, amely kdzcittiik
a szerzo dlssel kapc s ol atb an mertil fel Me gren d el6 szdkh ely ehez i gazo dik.

A szilllit6jogosult a szerz6dds idotartama alatt uj fejlesztdsri innovativ term6ket szilllitan| az

6r vagy egy6b szerz6d6ses feltdtelek m6dosit6sa ndlkiil. Az 6r-ertek arSnyoss6got 6s a
szakmai mindsdgi megfelel6st a megrendel6 kdpviseldj6vel kdteles egyeztetni.

Ezt a szilllitdsi szerzoddst a szeruodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gy ezot helybenh agy olag al6irt6k.

Budapest, 2013.
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Hartmann-Rico H. Kft. ,,A kcizpo ntos ltott kilzbeszerz6s be n
nem beszerezhet6

kotszerek beszerz6se',
E3-'U2013.

1. sz. mell6klet

Megnevez6s Mdret db sz6m k6dsz6ma Nett6
egvsds 6r

Nett6 iissz 6r
ll. Seb'ktifiiz6szerek. lanok:

SZ. TCSZ

9 cmx25
am +/-l0o/o 150

685779 140
21 000

ll. Sebk0tdzoszer 5 cm x 25 cmpilrnAval
JelemzoK: Stenl, egyesdvel csomagolt,
0ntapad6, 6tl6tsz6, leg6tereszt6, rugalmas
any agu, hipoallergdn, sebprirn6j a polimeriz6lt
v iszkoz any agu, j 6 nedvsziv6 kdpess 6gri,
krinnyen eltdvolfthat6

6. sz. rdsz
lV. SebkritOz6szer

10 cm x l0
am +/-10o/o

100
4t3170 34

3 380
12. sz. rd,sz

V. Sebkcitdz6szer
l0cmx6
am +l-I0oA 5 500

90087 1 t9
102 795

13. sz.rdsz
V. Sebkritrizriszer

15cmx6
cm +l-10o/o

5 000
900872 28

t42 380
26. sz. resz

129 s00
nedvsziv6.

kb, 500 db
4x5 cm

lapltekercs
700

143223 185
29. sz.rdsz

Jqllqqzlkr Kis kiszere ldsb en, izesitett vattafei i e I

3 300
999s8 I 17,4

s7 420

l\elto ossz ar:
456 475
123 248
579 723

Budapest, 2013. 04.16.
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