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Szdllitdsi Szerz6d6s

amely ldtrejdtt egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatli szdkhelyii Gottsegen Gydrgy
Orszigos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
a Raiffeisen bankn6l vezetett 12010501-01275101-00100004 banksz6mlaszfrmu, 01-09-
685359 cdgegyzek szdmi 1052 Budapest, B6csi u. L. szdkhelyti AMECO 2000 Kft. nevti
szfilitS, k6pviseletre jogosult szem6ly: Horvr{th Gizella (a tov6bbiakban: Sz6llit6)

koz<itt, az ajitnlatfhan felsorolt termdkek szilllitilsfua a kdvetkez6 feltdtelek mellett:

Ll Szillit6 ezen szerz6d6s al6fnis6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt E3 -312013

,rEgyszer hasznilatos nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" kdzbeszerzdsi elj6r6s sor6n tett
ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts6get villlal arca,hogy az aj6nlatk6ro 6ltal az ajdnlati
dokument6ci6ban felsorolt ds az Megrendeld rlltal elfogadott termdkmennyisdget az ugyanott
meghatilrozott minosdgben a Megrendelf rlszdre lesz|llitja. A szerzldds idotartama a szeru6dds

aldrirhsflt kcivet6en 12 h6napig tart. A szerz6d6ses 6rat, termdkeket, frzetlsi hat6rid6ket a jelen

szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
2.1 Szillit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az l.l pontban meghatdrozott
6rumennyis6get olyan m6don kdteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szab|lyozilsra
keriil.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden eltdr6s n6lktil elfogadott aifinlat
szerinti term6keit havonta azin. Lehivdsi nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6l rigy,

hogy a szerz6ddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 Yo-a lehfv6sra keriiljon.

3.1 Sz6llit6 kdtelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a

lehivrlsban foglalt mennyis6gben, villaszt5kban 6s mdretben a thrgyh6napon beliil havonta olyan

iitemez6sben szd,llitja le a Megrendel6 6ltal ene feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehfv6sban me ghatAroz6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg

szabillyszeriien, ha a Szrillit6 vagy az iitala igdnybe vett Fuvaroz6 az firukat tartalmazS egyes

szilllitmhnyokat a Szilllit6 kocklzatdra a Megrendel6 6ltal effe feljogositott szervezetei

telephelyeire illetve a lehiv6sban megjel6lt kdzelebbi teljesft6si helyekre lesziilitja, (lesz|llittatia)
6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt fitszhmolva a lehiv6sban megjeldlt egys6g vagy

szemdly r6sz6re mennyisdgileg 6tadta. A Sz6tlit6 a lesz|llitott termdkeket bontatlan gydri

csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista alapjdn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egyi.itt adja 6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek

6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6sdgmegvizsgdl6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendell a leszilllitott termdk

mennyis6gi, min6s6gi 6wdtel6t folyamatosan vdgz| A Sz6llit6 v6llalja, hogy a szetzldds
teljesft6sdnek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Teljesit6si hely: Kdzponti ruktftr 1096 Budapest, Haller u. 29.

Atv6telre jogosult szem6l)r: raktdros illetve a helyettesitdssel megbizott szemlly.
Szf llit6 k6pviselet6ben elj616 szemdly neve, el6rhet6s6ge :

Szfltit6 teljesit6s6ben 10 Yo-ot meghalad6 m6rt6kben igdnybe vett alvflllalkoz6 neve,

el6rhet6s6ge: . . .

Megrendeld k6pviselet6ben eljrir6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: anyaggazdfrlkoddsi osztillyvezetl,
tel:215-12-20
Abban az esetben, ha a Szfllit6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, igy a Megrendel6 jogosult a
le nem szitllitott 6rucikkeket a Sz6llit6 kcilts6g6re harmadik felt6l beszerezni 6s a Megrendel6
sz6khe lydre szilllittatni .



Egyet{rtenek a szerzodl felek abban, hogy a Szillit6nak a jelen pontban foglaltakkal.

kapcsolatban felmeriilt kcilts6gei fedezet6re az l.lpontban emlftett elfogadott ajhnlat szerinti 6r'

szol96l.

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabfllyozott, illetve

v{grehajtand6 kihelyez ett furural<thr rendszer alkalmazhshn trilmenoen a Megrendel6nek joga van

ahioz, hogy vfratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket - a

keretszerz6ddsh", k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siilo nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szillit6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kfviil , raktlri k6szlet6b6l tartozik kieldgiteni.

A soron kiviili iigyintdzdst - felhiv6sra - a Sz6llit6 kcjteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szilllithsi hatfrido a3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz|llithsi k<jtelezettsdg teljesitds6nek

k6sedelme vagy elmulasztdsa, de ugyanfgy az 4.lpontban el6irt kcitelezetts6gek figyelmen kfviil
hagy6sa a jelen sziilitilsi szeru6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek kdvetkezt6ben a Szillit6t a jelen

szeiz6d{sben szab6lyozott kdtb6r lslvagy k6rtdrit6s fizetdsdnek a kdtelezettsdge terheli, ds

amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is megism6tlodn6k, fgy a

Megrendel6 a sz6llit6si szerz6dlstol val6 el6ll6sdnak a joght gyakorolhatja a jogi

kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlki.il, hogy drdekmfkls6t igazolni lenne kriteles.

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesit6sdt igazol6 szabillyszeri, mindk6t f6l Sltal alilitt ltvlteli
elismerv6nnyel felszerelt szhmlfit 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak, a

Kbt. 130. $ rendelkez6sei szerint.
Nem vitato tt a szeruod6 felek 6ltal, hogy a szerz6ddses idoszak folyam6n az egyes sz6ml6kba csak

azok az 6rak, firkepzdsi tdnyez6k 6s kdltsdgek 6llfthat6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,

amelyeket az l.l pont{rtelm6ben a Sz6llit6 elfogadott ajfinlatatartalmaz, fiiggetlentil att6l, hogy a

.nugyu.orrr 6gi vigy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan villtozik az infl6rci6s

r 6ta, v agy a dev iza iltszSmithsi kulcs.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A szhmldhoz tartoi6 lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Megrendet6tol szhrmaz6 - fltvdteli

elismervdnyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t a sz6llit6

kdzvetleniilazlntlzetGazdashgrlgazgat6shgfiranyijtiabe.
Amennyiben Megrendell a Szhllit(t szdml6j6t a jelen pontban rSgzitett hal6ridon beliil nem

egyenliien6 ki, kcjteles a Sz6tlit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori drvdnyes

kdsedelmi kamatot is megfizetni.

A Megrendel6 nem fizet, illetve szSmol el a szeruodds teljesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan

kctlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6

t6rsasig tekintei6ben mertilnek fel, 6s melyek a Szfllit6 ad6kdteles j6vedelm6nek

cs<ikkentds6re alkalmasak.
A Szdtlit6 a szerzodds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szetkezel5t a

Megrendel1 szftmfua megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti i.igyletekr6l a

Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroztsb6l ered6 hib6kkal

kapcsolatban a lehfv6 a 3.1 pontban szabillyozott teljesitds megtdrtdntdtol szfimitott

3 munkanapon beltil jogosult a Sz6llit6val szemben felldpni.

Az egyeb min6s6gi niUan ut vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

lehiv6 azok 6szlel6s6t kdveto 3 napon beltil b6rmikor kifogSs t6rgy6v6 teheti a Sz6llit6n6l

felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az elozo ket bekezO6s brirmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hat6rid6n beliil - a Sz6llit6t kcizo s j e gyz6kdnyv fe lv6tel6re me ghivni.

A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kid-eriil, hogy u term6k tipus6ban (iendszerdben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajdnlatban, ill'



6rdekmril6s6nak igazol6sa n6lki.il
k6rt6ritdst kdvetelhet.

a szerz6dest6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kotbdrt ds

8./ Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s

szabfllyaira - az l.lpontban foglaltak fiiggvdny6b en - az elfogadott aiilnlat tartalma az irhnyad6.

Ha Szdllit6 a min6sdgi hib6s termdket a hibabejelentdst koveto l5 munkanapon beliil nem cser6li

ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik f6lt6l beszerezni a Sz6llit6

kdlts6g6re.
Ha a Sz6tlit6 a j6t6ll6si kdtelezettsdge alatt kicserdli alesz|llitott eszk<izdk b6rmely rdszdt, annak

j6t6ll6si idej e a csere napj6v al l6jra kezd6dik.
Szillit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt,hogy a jelen

rendelkeznek 6rvdnye s forgalomba hozatali enged6l lye l.
szer zo dd s thr gy itt kep ezo term6kek

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghibhs szillliths, s v6giil a

szerzlddstll val6 iVtegrenOet6i el6ll6s eset6re egyarlnt kdtbdrt kdtnek ki a Sz6llit6 terh6re,

amelynek m6rt6ke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sz|llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi % ezrelflk,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6tt1k 6 o/o-a'

HiUas teljesit{ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett 6ru nett6 6rt6k6nek 30Yo-a nagys6gu min6s6gi

k6tb6rt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Megrendel6 Sltal 6rv6nyesitett meghirisul6si

kdtb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6
villlalja, amennyiben a

szerzo dds te lj e sit6 s6t6 l.

ajSnlati 6rra vetitve, 30 yo nagyshgl meghirisulSsi kotb6r megfizetdsdt

sz6llitand6 term6kek sz|lliths|val tdbb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll a

Tiszt1ban vannak a szeruod6 felek azzal, hogy a kdtb6rkovetelds behajt6s6n trilmen6en a

Megrendel6 a szerzod6sszeg6sb6l ered6 kirhnak megtdrit6s6t is kdvetelheti a Szhllit6t6l, akfir
cisszeg6be azonban amhr behajtou kdtbdr osszege belesz6mit'

A kcjtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.

A k6tb6rt a Megiendel6 jogosult a benyrijtott szirml6b6l visszatartani 6s azt a vdgsz6mla nett6

6sszeg6b6l levonni.

l0.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szillit6hozintezettnyilatkozat|val azonnali hat6llyal

el6llhat a szilllitirsi szerzlddstol, vagy b6rmely rcszltol,ha:
a Sziltit6 az egyesrdssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

a Sz6ltit6 fizetesteptelenn6 v6lt, 6ncs6ddt jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;
a Szi I t it6 s zerz6 d6 se I I ene s en b e sziintette szfillithsait.

Ha a Megrendel6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megszinteti egyoldahi nyilatkozat|val, a

Szfllit6 nem jogosult a Megrendel6tol tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Felek tuclom6sul veszik a 4612012. (IlI. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti

szerzodlst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkozre vagy f.ert6tlenft6szerre vonatkoz6an a kozpontositott ktizbeszerulsi rendszerben

keretmeg6llapocl6s vagy szevodes keriil megkdtdsre, a kdzpontositott kdzbeszevls

rendszerZb.n t"ll abesz,erz,6st megval6sitani". A4612012. (m.28.) Korm. rendelet 6. $ (7)

bekezddse alapjan tdrt6n6 szerz6d6sbont6s eset6ben a szeru6ddsbr:nt6ssal, 'dz ennek

krivetkeztdben elmaradt szdllit6ssal, a mdg le nem szilllitott termdkekkel kapcsolatban Szdllit6

semmilyen kdveteldssel nem 6lhet Megrendeldvel szemben.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szeruoddst felmondani - ha sziiksdges olyan

hat6rid6vel, u "Iy lehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ellifiilstnSl

gondoskodni tudjon - ha



a) a Sz6llit6ban k<jzvetetten vagy kcizvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezd gazdasilgi t6rsas6g,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatfirozott felt6teleknek.
b) a Szflllit6 ktizvetetten vagy kcizvetlentil 25%o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nern rendelkez6 gazdashgit6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfroiott feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Szrillitri a szeruldds migszrindse elott m6r teljesitett
szolgSltatdsszerzod6sszer(ipdnzbeliellen6rt6k6re jogosult

l1.l A Sz6llit6t az 5wenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kd,telezettsdg terheli a
szerzodls teljesft6se sor6n a Megrendel6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra
jut6 mindennemii adat, inform6ci6, ismeret vonatkozds 6ban. E titoktart6si Lotelezettsdg kiterjed a
Szdllit6 alkalmazottaira, munkatSrsaira, beszilllitoira. akiket tevdkenys6giik megkeid6se 

-elott

kdteles a Szdllit6 a titoktart6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni.
A Sz6llft6 a Megrendet6 engeddlye ndlkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6 s6ra a
szerzodds, illetve azzalkapcsolatban bSrmely mris dokumentlciS vagy informdci6 adatait.
A mdsik fel el6zetes j6vdhagydsa ndlki.il titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet k6zz6. harmadik
fel rendelkezfs&e nem bocs6that, kivdve ha ezthat6lyos 6s drvdnyes jogszabiiy alapj1nvalamely
bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 drvdnnyel elrendeli.
A Szfllit6 kifogdstalan teljesit6ser6l a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-6rvdteldt k6vetoen a
Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalm azza a Sz6llit6t, hogy a
Megrendel6t referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen fr6sban egyeztetett m6don -
marketingtevdkenysdg6ben felhaszn6lhassa.
A kiilfdldi ad6illetosdgri Szdtlit6 kdteles a szerzoddshez ana vonatkoz6 meghatalmazfrst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil
beszerezheti ard vonatkoz6 adatokat az orszdgok k<iz<jtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lki.il.
Jelen szerzoddsben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintetdben az l./pontban foglaltakt6l fi.igg6en
vagy a Sz6llit6 elfogadott ajhnlata, vagy pedig a Kbt. szerint m6dositott ajhnlatataftalmdttekintik
a felek ir6nyad6nak azzal, hogy tdteles jogszabillyi rendelkezdskdnt a Magyar polg6ri
Tdrv6nykonyv idevonatkoz6an me gfe le 16 szabdly ait fo gi ak alkalmazni.
A Megrendel6nek ds a Sz6llit6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy k<izvetlen
t6rgyal6sokon bdkds fton rendezzenek minden olyan ndzeteltdrdst, vagy vitdt, amely k<jzotti.ik a
szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.
Ha a szetz6d6 felek a szerz6ddsb6l eredo b6rmely jogvita rendezds6t kdzvetlen trirgyaliisos riton
nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk elddnt6sdre a megrendel6 szdkhelye szerint illet6kes
bir6s6g kizdr6lagos illet6kessdg6t kdtik ki.
Jelen szerz6ddsb6l szdrmaz6 ds peres ritra keriilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a Megrendeld
szdkhe ly6he z igazo dik.

A Szftlit6 jogosult a szerzodls idotartama alatt tij fejlesztdsri innovativ term6ket sziilitani, az
6r vagy egy6b szeruoddses felt6telek m6dosit6sa ndlkiil. Az ir-erteR arfnyoss6got 6s a
szakmai min6s6gi megfelel6st a Megrendel6 k6pvisel6j6vel kdteles egyeztetni.

Ezt a sz6lllt6si szerzlddst a szetzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gy ezot he lybenhagy6 lag alilirtdk.

Budapest, 2013. mfircius 25.

Dr. Ofner P6ter
F6igazgat6 foorvos
mifi Megrendel6
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/ AMECO 2000 Kft. 1. sz. mell6kletEgyszer haszn6latos
nyomism616k t4s tartoz6kok

E3t3t2013.

R6sz

Sor-
szim Megnevez6s

Term6k
k6dszrima db szfm Eeys6edr

Nett6
iisszeg

Fiz.hat.
id6

2 lnv aziv e gyszerhas znillato s
nyom6sm6r6 szett DPT-248 810 3 200 2 592 000 60

3

A fenti egyszer haszn6latos

nyom6sm6 r o zdrl v6rv6teli
rendszer6hez

c satlakoztathat6 adapter ABC-,100 5 285 r 42s 60

4

A fenti invaziv
nyom6sm6r6hdz
csatlakoztathat6 speci6l is zdt
v6rv6teli rendszer. ABC-O4B 5 4 000 20 000 60

5

Az l-es pont alatti
kritdriumoknak me gfelelo
nyom6sm6r6, ami rij sztil<ittek

rdszdre alkalmas DPT-324 15 2 990 44 8s0 60

6

Az rij sztildttek r6sz6re

alkalmas invaziv
nyom6sm6rohoz zhrt

v6rvdteli rendszer ABC-328NP 5 6 900 34 s00 60

Nett6 iisszesen: 2 692 775

AFA27 V 727 049

Brutt6 iisszesen: 3 419 824

Budapest, 2013. m{rcius 25.
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foigazgat6 foorvos
mint Megrendel6
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