
szArnirAsr szpnz6nns

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szftm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailnt0zet, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),
m6srdszt

m6sr6szt a UniCredit Bank Hungary Zr[ banknti vezetett 10918001-00000423-0292000
banksz6mlaszhmf, 01-09-070994 cdgtregyzek szdmu 1121 Budapest, Krltviilgyi frt glla
szdkhelyti Medtech Kft. nevri szilllito, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Knall Gyula
iigyvezeto igazgat6 (a tov6bbiakban : Szdllit6)
ktizdtt, az ajdnlatdban felsorolt termdkek szilllititsinaa kcivetkezo felt6telek mellett:

Ll Szfllit6 ezel szetzodes alsirds|val a Megrendell 6.Jtal a Kbt. 122. 5 (7)-(S) alapjdn
kiirt ,,A ktizpontositott kiizbeszerz6sben nem beszerezhetf kiitszerek beszerz6se" tirgyi
GAZD E3-112013 szdmu kozbeszerzdsi elj6r6s ajfnlata elfogad6sa eredmdnyek6nt
kcitelezetts6get v6llal arra, hogy az ajdnlatkero 6ltal az ajfinlatteteli dokument6ci6ban felsorolt
6s az Megrendeld riltal elfogadott termdkmennyisdget az ugyanott meghat6rozott min6s6gben
a Megrendelf rdszdre leszilllitja. A szerz6dds idotartama a szerzodes alftirisdt krivet6en 12
h6napig tart.

2.1 Szdllitd tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6 az Ll pontban meghatdrozott
6rumennyis6get olyan m6don kdteles tole megviis6rolni. ahogy ez a jelen pontban
szabillyozdsra kenil.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott
aifunlat szerinti term6keit havonta az un. Lehivrisi nyrlatkozat form6jriban v6srirolja meg a
Szfllitrft6l rigy, hogy a szerzodeses idoszak v6gdig a teljes mennyisdg - 30 %o-a lehiv6sra
keriiljdn.

3.1 Szillit6 kdtelezi magdt ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivris szerinti 6rukat a
lehfv6sban foglalt mennyisdgben, v6lasztdkban 6s mdretben a tdrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben sztilitja le a Megrendel6 6ltal er:.e feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghatdr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfeleli5 szallitils a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg
szabfiyszer(ien, ha aSz6llit6 vagy az illtala igdnybe vett FuvarozS az ttrukattartalmaz6 egyes
szilllitmirnyokat a Szfllit6 kockfzatira a Megrendel6 kcizponti raktiriba (1096 Budapest,
Haller u.29.)leszilllitja, (leszdllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egysdgenkdnt fitszhmolva
a lehivSsban megjel<ilt egysdg vagy szemlly rdszere mennyis6grleg 6tadta. A Szdllit6 a
leszilllitott term6keket bontatlan gydn csornagol6sban, gyitri tartozeklista alapjin,
min6sdgtanrisitdssal ds egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja at a Megrendel6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra,hogy a termdkek 6psdg6t afuvarozds 6s a tiirol6s
id6tartama alatt meg6vj a.

A minos6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendelf aleszilllftott term6k
mennyis6gi, mindsdgi iltvetelet folyamatosan v6,gzi. A Szdllft6 villlalja, hogy a szerzodds
teljesit6sdnek idotartama alatt folyamatosan rendelkezlsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get
biztosit.
Abban az esetben, ha a Sz{llitri kdsedelme meghaladnd a 15 napot, ugy a Megrendeld
jogosult a le nem szitllitott 6rucikkek tekintetdben a megrendel6stol el6llni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a Szfllft6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezetdre az T.lpontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolgil.
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A szerzodes teljesit6sdben kcjzremukodo, a beszerzes 6rt6kdnek 10 yo-6t meghalad6

m6rt6kben igdnybe veruri kiv6nt alvdllalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehivdsban foglalt szilllitdsi kdtelezettsdg

teljesit6sdnek k6sedelme vagy elmulasztdsa, de ugyanigy az 3.1 pontban elofrt kotelezetts6gek

figyelmen kiviil hagy6sa a jelen sziilitdsi szerzodes megszeg6s6t jelenti, aminek

kdvetkezt6ben a Szfllit6t a jelen szerz6d6sben szabdlyozott kotb6r eslvagy k6rtdrit6s

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

alkalommal is megismdtlodn6k, t gy a Megrendel| a sziilittrsi szerzod6stol val6 el6ll6sanak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lki.il, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne koteles.

5.1 Megrendeld a lehiv6s teljesit6set rgazolo szabillyszeni, mindket fel6ltal aliirt iltveteh
elismerv6nnyel felszerelt szdmltt, a Kbt. 130. $-a valamint az Ar136/4.5 szerint 60 napon

beliil banki 6tutal6ssal egyenlfti ki a Sz6llft6nak.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal,hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes szitmlflkba

csak azok az 6rak, furkepzesi tenyezok ds kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sz6llit6 elfogadott ajfinlata tartalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszdgr vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v 6ltozik az infl 6ci6 s r tfia, v agy a dev iza fitszfimitfsi kulc s.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sztmlilhoz tartoz6 lehivds teljesitds6t igazolo - a Megrendel6tol sz6tmaz6 - ifivetelr

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmlfit a Sz6llit6
k<izvetleni.ilazlntezetGazdasfryilgazgatosttgaranyfjtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szdllitl szamlaj6t a jelen pontban rogzitett hatdrid6n beliil nem

egyenliten6 ki, koteles a Sz6llit6nak a Ptk. idevonatkozo szabtiyai szerinti mindenkori

drv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Szrillit6 nem frzet, illetve szhmol el a szerzod6s teljesit6sdvel osszefiigg6sben olyan

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

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Szfilito ad6koteles jovedelm6nek

csdkkent6s6re alkalmasak. A Sz|lIitS a szerzodds teljesitds6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetlt a Megrendelo szhmina megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125' $ (5)

szerinti iigyletekrol a megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.

6.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sbol, i11. fuvaroz6sb6l eredo

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabiiyozott teljesitds megtort6nt6t6l szfimitott

3 munkanapon beltil jogosult a Szfllitrival szemben felldpni.
Az egy1b min6sdgi hib6kkal yagy a mennyisdgi eltdresekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig{nyeket a lehiv6 azokdszlel6s6t koveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6stitgy|vh teheti a

Szrillittfn6l, felt6ve, hogy a szavatossdgi ido mdg 6rv6nyben van.

Azelozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehivo tarlozik - aielzett 3 napos

hat6ridon beltil - a sz6llit6t kozos jegyz6konyv felvdteldre meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyatekoss6gok esetdn, de akkor is ha

kider1il, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajfinlatban,

ill. a Kbt. rendelkez6sei szerint m6dositott ajfnlatban foglalt min6sdgi kovetelm6nyeknek, a

Megrendel6 a jelen szeruodesben szab|lyozolt merteku minosdgi kotb6rt eslvagy k6rtdrit6si

igdny 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli

min6s6gi elt6rdst tapasztalna. rigy 6rdekmirl6s6nak igazolilsa ndlktil a szerz6destol nyomban

el6llhat, meghirisul6si kotbdrt 6s k6rtdrit6st kdvetelhet'
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7 'l Szerzldo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

15j6llas,szab5lyafua 
- az L / pontban foglaltak ftiggvdnydb en - az elfogadott ajdnlat tartalma az

lranvaoo.
Ha Szfllitrf a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst koveto 15 munkanapon belil nemcserdli ki, a Megrendel6nek joghban iil a le nem szdllitott rirucikkek tekintetdben amegrendel6st6l el6llni.
Ha a Szdllit6 a j6 kicserdli a leszilllitofJ eszk6z6k b6rmely r6szet,
annak j6t6ll6si idej d6dik.
Sz{Ilft6 kijelenti azdrt, hogy a jelen szerz6d6s targydt kepez|

term6kek rendelkeznek drvdnye s for galom b a hozatali eigeaeilye l.

8'l Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a minosdgh ibas szilllitlis, s vdgtil a

el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
Tisztdban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetelds behajt6s6n tflmenoen a
Megrendelf a szerzoddsszegdsb6l eredo kfninak megteritdsdt is kcjvetelireti a Sz6llitft6l, a
k6r 6sszeg6be azonban amin behajtott kcitb6r cisszege belesz6mit.
A kcttb6r akkor is j6r, ha a Megrender6nek k6ra nem meriilt fel.
A kotbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijt ott szttmlftb6l visszatartani ds azt a v,gszrimla nett6
dsszeg6bril levonni.

9'l A Megrendeld egyoldahi, ir6sbe7i, a Szfilit6hoz intezett nyilalkozatixal azonnali
hatSllyal elillhat a szdllitilsi szerzbd6st6l, vagy b6rmely reszltol,ha:
- aSziiJ.litS az egyes r6ssziillitrisokkal 15 napot kdsett;
- a Szdllit6 fizeteskdptelennd viilt, oncs6dcit jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,

felszflmolSsi elj 6r6s folyik ellene ;- a sz6llit6 szerzldesellenesen besziintette szfilitasait.
Ha a Megrendel6 a szerzSddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldal u nyilatkozat1val, a
szrillit6 nem jogosult a Megrendel6tol tov6bbi kifizetds&et kcivetelni.

,A' 
M.egrendelo jogosult ds egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha sziiksdges olyan

hatiridlvel. amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel drintett feladata ell6t6s6rol
gondoskodni tudjon - ha
a) aSzSllit6ban kdzvetetten vagykozvetlemil 25%o-otmeghalad6 tulajdoni rdszesed6st szetez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdasitgi t6rsas6g,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pond6ban meghatfurozottieltdteleknek.
b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy kozvetlemil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nern rendelkezo gazdasitgit6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds I pontjrlban meghatdroiort feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Sz6llit6 i szerz6des megszrindse el6tt mar teljesftett
szolgtitatds szerz6ddss zeri penzbeli ellendrtdk6re j ogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. 0Il. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szerz1ddsr felbont6 fblt6telt, miszerint ,,amennyiben az. adott hatoars,ugru, orvostechnikai
eszkdzre vagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6an a kozpontositotl kozbeszerzlsj renclszerben
keretmegdllapod6s vagy szeruldes keriil megkot8sre, a kcizpontositott kozbeszevks
rendszerdben kell a beszevdst megval6sitani", A 4612012. (Ill, 28 j I(orm. rendelet 6. $ (7)
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bekezddse alapj6n tdrtdno szerz6ddsbontirs esetdben a s'zerzodesbont6ssal. az erurek

kcjvetkeztdben elmaradt sz-,tilitdssal, a mdg le nenr szilllitott term6kekkel kapcsolatban Sz6llit6
semmilyen kovetel6ssel nem 6lhet Megrendel6vel szemben.

rc./ A Szdllit6t az lwenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzodds teljesitdse sor6n a Megrendel6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban
tudom6s6ra jut6 mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si
kotelezettsdg kiterjed a Szrillit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszfilit6ira, akiket
tev6kenysdgiik megkezddse elott koteles a Szfllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szfllft6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudomSsfira a

szerzodds, illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.

A mSsik f6l ellzetes j6v6hagy6sa ndlktil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabaly alapjfinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelezo drvdnnyel elrendeli.

A Szfllit6 kifog6stalan teljesit6s6rol a teljes termdkmennyisdg 6tad6s-6tvdtel6t kovet6en a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szhllit6t,
hogy a Megrendel6t referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenysdg6ben felhaszndlhassa.

A kiilfdldi ad6illetosdgi Sz6llit6 koteles a szeruodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazist
csatolni, hogy az illetosdge szerinti adohat6sdgt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetlentl
beszerezheti ar6vonatkoz6 adatokat az orszlgok kozotti jogseg6ly igdnybev6tele ndlki.il.

Jelen szerz6d6sben nem szabilIyozott k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fligg6en vagy a Szfllfttf elfogadott ajtnlata, vagy pedig a Kbt. 132. $ szerint m6dositott

ajfnlatatartalmffi tekintik a felek ir6nyadonak azzal, hogy t6teles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt

a Kozbeszerulsi Tcirv6nyt 6s a Magyar Polg6ri Torvenykonyv idevonatkoz6an megfelel6

szabilly aiL fo gj 6k alkalmazni.
A Megrendeldnek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben; hogy kcizvetlen

t6rgyal6sokon b6kds riton rendezzenek minden olyan nezeteltdrl,st, vagy vitifi, amely kdzcittiik

a szerzo ddssel kapcso I atb an meriil fel Me gren d el6 szdkh ely ehez i gazodik.

A szallit6jogosult a szerzbdds idotartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket szttllitani, az

6r vagy egy6b szerzod6ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az fr-ertek ar6nyoss6got 6s a
szakmai minos6gi megfelel6st a megrendelo kdpviseldjevel koteles egyeztetni.

Ezt a szilllititsi szerzoddst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben

me ge gy ezot he lyb enh agy 6lag al6ir16k.
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Medtech Kft.

Budapest, 2013. 04.16.
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Megnevez6s M6ret db szSm k6dszf ma
Nett6 egys6g

6r Nett6 0ssz 6r
23. sz.rdsz

Jel temzOk: steril, egyesdvel csomagolt
mrit6ti, antiszeptikus, betadinnal
iltitatott f6lia, biaons6gosan tapad a
b6rdn.

60cmx85
cm+l-5%o

600 6651 Ioban

5 090
3 054 000

24. sz.rasz

leg6tereszL6, kOzepdn 3 cm 6tm6r<ijri
kerek nyikissal

40cmx40
cm +l-5o/o

50 | 020

420
21 000

Netto ossz ar: 3 075 000
AFA27 % 830 250
I'rutto ossz ar: 3 905 250
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