
G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils

Anyaggazdail kod6si oszti5ly:

amely ldtrejott egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alatti
Orszdgos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner p6ter mint
Megrendel6),

szdkhelyii Gottsegen
megrendelo (a tov6bbiakban:

a cIB banknril vezetett 11101301-10657232-01000003 batkszSmlaszfmu, 0I-0g-07 6394
cegegyzlk szttmu 1151 Budapest, Szdnt6ftttd it 2lA.szekhelyti Septox Kft. nevri sz6llit6,
kdpviseletre jogosult szem6ly: And6 Andrtis tigyvezet6 (a tov6bbiakban: Sz6llit6)

kdzcitt, az ajinlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett:

l./ Szdtlit6 ezen szerzodds al6frrisdval a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt E3 -2/2013
,,Vesz6lyes hullad6ktSrol6k beszerz6se" kdzbeszerzdsi eljSrhs sordn tett aj6nlata elfogad6sa
eredmdnyek6nt kdtelezettsdget v6,llal arra,hogy az ajdnlatkdr6 Sltal az aj6nlatidokument6ci6ban
felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az"ugyanott meghat1rozott
min6s6gben a Megrendell rdszlre leszilllitja. A szerz6dis idotartama-'a szerz6d6s al6ir6s6t
kcjvetoen 12h6napigtart. A szerz6ddses 6rat,termflkeket, fizet6si hatdrid6ket ajelen szerzod1s L

sz. me I ldkl e te tartalmazza.
2.1 Sz6llit6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld az Ll pontban meghat1rozott
6rumennyis6get olyan m6don kciteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szibillyoz1sra
keriil.
Megrendel1 az l.lpontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden eltdrds ndlkiil elfogadott aj1nlat
szerinti term6keit havonta azfn. Lehfv6si nyilatkozatformaj6ban vrls6rolja meg a SztilitOtOi ngy,
hogy a szerz6d6ses id6szak vdg6ig a teljes mennyisdg -30 Yo-a lehiv6sra kertiljOn.

3./ Szi.Jlit1 kcitelezi magffi ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehfv6s szerinti 1rukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben,villasztekban ds mdretben atfugyhonapon beliil havonta olyan
titemezdsben szSllitja le a Megrendel6 6ltal ene feljogositott szervezeteinek, ahogy eL a
leh fv6sban me ghatfir oz6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezS meg6llapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg
szabillyszettien, ha a Sz6llit6 vagy az illtala igenybe vett Fuvaroz6 az firukat tartalmazo 

"gy.iszSllitmfinyokat a Szhllitf kockinatfua a Megrendel6 illtal effe feljogositott szewezetei
telephelyeire illetve a lehfv6sban megjelcilt kcjzelebbi teljesitdsi helyekre leizillitia, (lesz1llittatja)
6s a ki.ildem6nyt csomagoliisi egysdgenkdnt 6tsz6molva a lehfv6sban megjel-Olt egysdg vagy
szemdly rdszlre mennyisdgileg 6iadta. A Szdllit6 a leszitllitott termdkeket bontatlai gyiii
csomagoliisban, gyini tartozdklista alapj6n, minosdgtanrisitrissal ds egydb dokumentiici6kkal
egyiitt adja ffi a Megrendel6nek. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a termdkek
6ps6gdt afuvarozSs ds a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A min6sdgmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendel b a leszdllitott termdk
mennyisdgi, min6sdgi fiwdtelet folyamatosan vegz| A Szrillit6 villlalja, hogy a szerzodds
teljesitds6nek id<itartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll,konzult6ci6s jehetos=6eet biztosft.
Teljesitdsi hely: Kdzponti rukttr 1096 Budapest, Haller u. 29.
Atv6telre jogosult szem6lE raktiiros illetve a helyettesftdssel megbf zott szemdly.
sz6llit6 kdpviseletdben elj6r6 szemdly neve, eldrhetcisdge: And6 Andrds
Sz6llit6 teljesftdsdben 10 Yo-ot meghalad6 mdrtdkben igdnybe vett alvdllalkoz6 neve,
eldrhet6sdge: ...
Megrendeld k6pviseletdben elj6r6 szemdly neve, eldrhet6sdge: anyaggazddlkodrisi oszt1lyvezeto,
tel:215-12-20
Abban az esetben, ha a Sziilit6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, tgy a Megrendel6 jogosult a
le nem sz|llitott 6rucikkeket a Sz6llit6 kdltsdgdre harmadik fettot Ueize."r.ri 6. a Megiendet6
sz6khe lvdre szd,llittatni .



Egyetdrtenek a szerzldo felek abban, hogy a szdllft6nak a jelen pontban foglaltakkalkapcsolatban felmertilt ktiltsdgei fedezetdre ui" t.tpontuan emlitett elfogadott ajfnlat szerinti drszol96l.

felek, hogy ilyen esetekben a szdllit6si hatriridcj

hivris teljesitdsdt igazol6 szab6lyszeri, mindkdt fdl' iital alhirt 6tvdteli
szdmlfit 60 napon beliir banki 6tutar6ssal egyenlfti ki a sz6ilft6nak, a
szerint.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A szdmllrhoz tattoz6 lehivris teljesftdsdt igazolo - a Megrendel6tol sz6rmaz6 - 6,.v6telielismervdnyt szillit6levdllel csatoini kell 6s az igy ki6llitott ds felszere lr sz6ml6t a sz6llit6

yijtja be,
a jelen pontban figzitett hatilridon beliil nem
natkozo szab dly ai szerinti m indenkori 6rvdnyes

A Megrendel6 nem frzet, illetve
k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. $
t6rsas69 tekintet6ben menilnek
csrikkent6s6re alkalmasak.

sziimol el a szeruldds teljesitdsdvel dsszefiigg6sben olyan
(1) bekezdes k) pontja szerinti feltdteleknek nern megfeiel6
fel, ds melyek a Szillit6 ad6kcjteles icjvedelL6nek

A Szdllit6 a szeruldds teljesitdsdnek teljes idotartam a alatt tulajdonosi szerkezetet aMegrendelf szdmfura megismerhetovd tesii ds a Kbt. 125. $ (5) szerinti tigyletekr6l aMegrendel6t haladdktalanul drtesiti.

7 '/ Egyetdrtenek a szeruod6 felek abban, hogy a szilllitdsbol. ill. fuvaro z|tsbolered6 hibrlkkalkapcsolatban a lehiv6 ? 3.1 pontban szibillyozott teljesftds megtdrtdntdt6l sz;mitott3 munkanapon beliil jogosult a sz6rift6val szemben rettepni.
dsekkel, hirlnyokkal kapcsolatos igdnyeket a
ikor kifog6s tingy6v6 teheti a Szaliitlnal,

an.
on el6, a lehiv6 tartozik _ a jelzett 3 napos
dteldre meghivni.

isdgi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha
em felel meg az 1./ pont szerinti ajinlatban, ill.



az aj6nlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6ddsben

szabilyozott m6rtdkri min6s6gi kotUe.t eslvagy k6rtdrit6si ig6nyt drvdnyesithet, 6s amennyiben:

jelen 
-bekezd6s 

m6sodik foidulathban leirt rendszerbeli minosdgi eltdr6st tapasztalna, fgy

6rdekmfl6s fnak igazol6sa n6lkiil a szerzoddstol nyomban elillhat, meghifsul6si kdtbdrt 6s

k6rt6ritdst kovetelhet.

g.l Szerz6do felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatosstig 6s j6t6ll6s

szabdlyaira - az l,lpontba:n foglaltak fliggv6ny6ben - az elfogadott aifinlattattalma azir6nyad6.

Ha Sz6llit6 a min6s6gi hib6s iermdt<et a triUabejelentdst kovet6 15 munkanapon beliil nem csereli

ki, a Megrendel6nef jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik felt6l beszerezni a Sz6llit6

kdltsdg6re.
ua a slauit6 a j6t6ll6si kotelezettsdge alatt kicser6li a leszilllitott eszkdzdk b6rmely r6szdt, annak

j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Sz6llit6 kijelenti 6s sza'vatossigot vdllal az6rt, hogy a jelen szeruodls thtgyilt kepezo termdkek

rendelkeznek 6rv6nye s for galomba hozatali en gedd I lyel.

g.l Szerzod6 felek fgy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6sdghib|s szl'llitils, s v6giil a

szerz6ddstol val6 ivregr:enoet6i el6ll6s esetdre egyarfint kdtbdrt kdtnek ki a Szdllit6 terhdre,

amelynek m6rt6ke kJsedelem esetdn a kdsedelmesen szilllitott 6rucikkek nett6 drt6k6nek

figyeiembevdtel6vel napi % ezrelek,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k 6 %o-a.

nlUar teljesitdssel kapcsolatban a hibdvaf 6rintett 6ru nett6 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gri min6#gi

k6tb6rt lehet kdvet.lrri, d. ugyanilyen m6rtdkri a Megrend elo 6ltal 6rv6nyesitett meghifsul6si

kotbdr is akkor, amikor ellll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 aj6nl ati 6rra vetitve, 30 % nagysdgir meghirisul6si kdtb6r megfizet6s6t

v1llalja, amennyiben a s2allitand6 term6kek szilllitilshval tdbb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll a

szerzodds telj esit6s6tol.

Tiszt1ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetelds behajt6s6n trilmen6en a

Megrendel6 a szerz6d6sszeg6sbol eredo kfufinak megt6ritds6t is kdvetelheti a Sz5llit6t6l, a khr

ossieg6be azonban a m6r behajtott kcitbdr osszege belesz6mil

A ktitbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.

A k6tbdrt a Megiendel6 jogJsult a benyfjtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszhmla nett6

6sszeg6b6l levonni.

rc.1 A Megrendeld egyoldahi, irrisbeli, a Szfllft6hozintezeltnyllatkozatfxal azonnali hat6llyal

el6llhat a sz6llit6si szerzoddstll, vagy b6rmely tdszdtll,ha:
a Szillit6 azegyes rdssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

a Sz6ltit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, dncsodot jelentett illetve ellene cs6d6t jelentettek be,

felszSmolSsi elj6r6s folyik ellene;

a Sz6llit6 szerzod6 se llene sen be sziintette sz6llit6sait'

Ha a Megrendel6 a szeruod1st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatfxal, a

Szdllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizetdseket lcovetelni'

A Felek tuclomSsul veszik a Korm' rendelet

szevodest felbonto fblt6telt, iben a:z adott h

eszkdzre vagy fertotlenitosz kozpontositott

keretmeg6llapod6s vagy szerzocl6s kertil megkotisre, a kdzpontositott l<62'beszerz6s

ren<lszer6ben kell abeizeruest megval6sitani". A4612012. (III. 28.) Korm' rendelet 6' $ (7)

bekezd6se alapj6n tortdn6 szerz6ddsbont6s esetdben a szeruodlsbontdssal, az emek

kovetkezt6ben eimara ctt sziilithssal, a m6g le nem szillitotttermdkekkel kapcsolatb an Szhllit6

semmilyen kriveteldssel nem 6lhet Megrendeldvel szemben.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben k<iteles a szerzoddst felmondani - ha sziikseges olyan



hatarid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l

gondoskodni tudjon - ha
i1 usrellit6ban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgr t6rsas6g,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghattrozott felt6teleknek.

b) a Szi/|lit6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasilgi t6rsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatfirozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Szrlllit6 a szerzodls megszundse elott m6r teljesitett

szolgilltatfus szerz6d6ss zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o gosult'

ll.l A Sz6llit6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerzod1s teljesit6se sor6n a Megrendel6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6sSra

jut6 mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozhshban. E titoktart6si kdtelezettsdg kiterjed a
-Sz6llit6 

alkalmazottaira, munkathrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenysdgi.ik megkezddse elott

kdteles a Szdllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
A Szfllit6 a Megrendel6 engeddlye ndlki.il harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ta a

szerzodds,illetve aizalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait'

A m6sik f6l elozetes j6v6hagyhsa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik

fdl rendelkezlserc nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos ds drvdnyes jogszabfiy alapjfin valamely

bir6s6g vagy m6s hat6s6g kcjtelezo 6rvdnnyel elrendeli.

A SzaUitO kifog6stalan teljesitds6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-6tvdtel6t kdvet6en a

Megrendel6 irhsbannyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza aSz6llit6t, hogy a

Me[rendel6t refereniialistrijdn felti.intesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don -
marketingtevdkenysd g6ben felhaszn6lhassa.

A kiilf6ldi ad6illetos6gu Szfllftt6 kdteles a szerzoddshez ar::a vonatkoz6 meghatalmazfst

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6sfgt6l a magyar adohat6s6g kozvetleniil

beszerczhetiar|vonatkoz6 adatokat azorszdgokkozdtti jogseg6ly ig6nybevetele ndlkiil.

Jelen szeru6d6sben nem szab6lyozott k6rddsek tekintetdben az l.l pontban foglaltakt6l fiiggoen

vagy aSz6llit6 elfogadott ajilnlata,vagy pedig a Kbt. szerint m6dositott aifinlatatartalmfit tekintik

u Et"t ir6nyadon-ak azial, frogy tetites jogszab6lyi rendelkez6sk6nt a Magyat Polg6ri

Tdrv6nykdnyv i devon at koz6 an me gfe I e I 6 szab 6ly ait fo gi 6k alkalmazni.

A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kozvetlen

trlrgyaf6sokon b6kds fton rendezzenek minden olyan nezetelt6rdst, vagy vitdt, amely kozdttiik a

szerzod6ssel kapcsolatban meri.il fel.
Ha a szerzodo felek a szerzodesbol ered6

nem tudj6k megoldani, ,igy e jogvit6juk
bir6s6g kiz6r6lagos illet6kess6g6t kdtik ki.
Jelen szerzod6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra

szdkhelydhe z igazo d\k.
Ezt a szlllithsi szerzoddst a szerzod6 felek
me ge gy ezot he I yb enha gy 6l ag al6irt6k'

b6rmely jogvita rendezdsdt kozvetlen tilrgyal6sos irton

eldcjntds6re a megrendel6 sz6khelye szerint illet6kes

keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Megrendel6

m int akaratukkal 6 s ny ilatko zataikka'l mindenb en

2013 l4,1Rt ? I

mint Szr{llit6



Septox Kft.

Budapest, 2013. mdrcius 25.

Vesz6lyes hullad6kt6ro16k beszerz6se
E3-2t20't3

1. sz. mell6klet

mint Szfllit6

Megnevezds Mennyis6e db Nett6 db 5r Nettr6 iisszdr:
Fw.hat.
nap

I. r6sz Szrirfsg{tl6val ellftott papirdobozok

Vesz. Hullad6kgl.tljto doboz 2 I -es 210 270 s6 700 60

II. r6sz Eg6szs6giigyi vesz6lyes hullad6k gyiijt6s6re haszndlatos
mtianyag alaprl ed6nyzetek

Muanyag vridor vesz.hull. 2,5 I -es 640 270 t72 800 60
Mrianyag vcidcjr vesz.hull. 5 l-es 325 390 126 750 60
Mrianyag vodor vesz.hull.10 l-es 205 460 94 300 6C

lII. r6sz Miianyag badellSk
Badella 18 l-es Vesz. Hulladdknak
(fekete) r 003s 580 5 820 300 60
Badella 30l-es Vesz. Hullad6knak
(fekete) 50 I 550 77 500 60
Badella 60l-es Vesz. Hullad6knak
(fekete) 3630 I 780 6 461 400 60

Nett6 iissz{r: 12 809 750
Afa2TYo: 3 458 633
Brutt6 iissz6r: 16 268 383

?il13 ilAft[ ? I


