
Szdllitfsi Szerz6d6s let

amely l6trej6tt egyr|szt a Budapest, Haller utca 29. szilm alatli sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy

Orsz6gos 
-Kardiol6giai 

ILntliet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt a Raiffeisen. bankn6l vezetett 12010501-00148778-00100000 banksz6mlaszhmu,

01-09-1619 47 cdgSegyzdk szhmi 1027 Budapest, Ganz u. 16. sz6khelyu: Biomedica H. Kft.
nevti sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: D6k6ny-Horv6th Anna cdgvezeto

(a tov6bbiakbatr: Sr6ltit6) k6zdtt, az ajilnlatitban felsorolt term6kek szilllithshra a kdvetkez6

felt6telek mellett:

l.l Szittit6 ezen szerz|d|s alSirhshval a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt E3 '312013

,,Egyszer hasznflatos nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" kdzbeszerzesi eli6r6s sor6n tett

ajei-lataelfogad6sa eredmdnyekdnt kcjtelezettsdget v6llal arra, hogy az aifunlatkdro 6ltal az aifinlati

dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendet6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az ugyanott

meghat1rozott min6s6gben a Megrendel6 ftszdre leszilllitia. A szerzodds id6tartama a szetzodds

al6ir6s6t k6vet6en 12 h6napig tirt. A, szerzoddses 6rat, termdkeket, frzetdsi hat6rid6ket a jelen

szeruodds 1. sz. mell6klete tartalmazza.

2.1 Sz6llit6 tudomfsul veszi, hogy a Megrendeld az l.l pontban meghat6rozott

6rumennyis6get olyan m6don kdteles tole megv6s6rolni. ahogy ez aielen pontban szabillyozhsra

keriil.
Megrendel6 az L/ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajdnlat

szer'=inti term6keit havonta az fin. Lehiv6si nyllatkozat formhjdban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6l fgy,

hogy a szerz6d6ses id6szak vdgdiga teljes mennyisdg -30 oh-a lehiv6sra keriiljdn.

3.1 Sz6ltit6 kcitelezi magit arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gb en, villasztdkban 6s mdretben a thrgyh6napon beliil havonta olyan

iitemez6sben sz1llitja le a-Megrendel6 6ltal one feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6 sban me ghatSr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak-megfelel6 szrillit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint_akkor tdrtdnik meg

1 f fflJa;il';ffii" "r*:';li};:J?f i::il:#;
a kozelebbi teljesit6si helyekre lesz6;llifia, (lesz6llittatja)

6s a ki.ildem6nyt csomagol{si egys6genkent fitszitmolva a lehiv6sban megjeldlt egysdg vagy

szem6ly rcsz1re -"nnyi.6giteg-itaata. A Sz6llit6 a lesz6llitott term6keket bontatlan gyhri

csomagoldsban, gyhrl iurtJrenirta alapjiln, minosdgtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal

eg lnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

6p meg6vja'

A sz6khelye. A Megrendel6 a lesz6llitott term6k

v6gzi. A Szdllit6 vlllalia, hogy a szerzodls

elkezdsre 6ll, konzult6cios lehet6sdget biztosit'

Haller u.29.
ette s it6ssel me gbizott szem6lY.

Sz6llit6 k6pviselet6ben elj 616 szem6ly neve, el6rhet6sdge :

Sz6llit6 tiljesit6s6ben io o/o-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alv6llalkoz6 neve'

el6rhet6s6ge: . . .

Megrendel6 k6pviseletdben elj616

tel:215-12-20
szem6ly neve, el6rhet6s6ge : any aggazdillkod6si oszt'lyv ezet6,

Yf rca

Abban az esetben, ha a Szi./.lit6 k6sedelme meghaladnd a 15

le nem szilllitott 6rucikkeket a Sz6llit6 kiilts6g6re harmadik

sz6khe ly6re sz5,llittatni.
Egyet6rtenek a szerzodo felek
kapcsolatban felmeri.ilt kdlts6gei
szolgfil.

napot, lugy u Megrendel6 jogosult a
f6lt6l beszerezni 6s a Megrendel6

abban, hogy a Szftlit6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezetdre ^i t.t 
pontban emlitett elfogadott aifinlat szerinti 6r

$
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a 2'l es 3./ pontban szabiiyozott' illetG

aztsintrilmen6en a Megrendel6nek joga van

gy drdekmrilfusitt igazolni lenne kdteles'

o szabillyszerti, mindket f6l 6lta'l alf;ifi iltveteli

liil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak' a

16 - a Megrendel6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli

igy ki6llitoti 6' ftltttrelt szfumlilt a Sz6llit6

nyirjtja be'
u j.i"" pontban rcgzitett hat6rid6n beltil nem

onatkoz6 szabillyai sierinti mindenkori 6rv6nyes

A Megrendeld nem fizet, illetve sz6mol el a szetzod6s telj

toitsefetet, melyek a Kbt' 56' $ (1) bekezd6s k) pontja szer

larrurig tekintet6ben meriilnek fel' 6s melyek a Szit

s idotartama alalt tulajdonosi szerkezetlt a

6s a Kbt. 125' $ (5) szerinti iigyletekr6l a

sz6ll it6sb6 l, i ll' fuvaro zhsb6l ered6 hib6kkal

ozott teljesit6s megtcirt6nt6t6l szhmitott

l, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

iiog6s thtgyhvh teheti a Szhllit6n6l'



il1t#Jft1flt",€azokisa 
ndlkiil a szen6dest6l nyomban elillhar, meghirisulasi kdtbdrl 6s

serdli a lesz6llitott eszkdzcik b6rmely r6sz6t,annak

logy u jelen szerz6d6s t6rgy6t kepez| termdkek
ddllyel.

tt 6ru nett6 drtdkdnek 30yo_a nagysrigri min6sdgi
a Megrend el6 6ltal drv6nyesitett rieghifsuldii

en gyakorolni.

sz6llit6 a teljes nett6 aj6nlati 6rca vet!!v1,39,y: nagys6gf meghirisul6si kotbdr megfizetdsdt

Jiililihltillil:'r"r?ri 
sz6ttitand6 termdkek szunitts^N?touu *i,it 1t;il;'kdsik, vagy et6t a

y a kdtbdrkdvetelds behajt6s6n trilmen6en a
megtdritdsdt is kcivetelheti a Sz6/rlit6tol, a kdr

belesziimit.
em meriilt fel.
zdmlilbol visszatartani 6s azt a v6gsz6tmla nett6

z int1zett ny ilatkozat|v al azonnal i hatri I lya I
,ha:

k6sett;
jelentett illetve ellene cscidot jelentettek be,

itSsait.
okb6l megs zinteti egyoldahi nyilatkozatfiv al, a
fizet6seket kdvetelni.

Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szer.inti
lben az adott hat6anyagra, orvostechnikai

a k0zpontositott krizb eszerzesi renclszerben
gkcitdsre, z Tbeszenls
46t2012. (m. et 6. g (7)
setdben a sz az ennek
szillitott termdkekkel kapcsolatban Sz6llit6
szemben.

sult 6s egyben kdteres a szerz6d,6st felmondani - ha sztiksdges olyanlehet6v6 teszi, hogy a szerz<id6ssel drintett fetaiata e|6t6s6rol
ha

\
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szo|g6|tat6sszerz6d6sszetipenzbeliellen6rt6k6rejogosult.

rr.r A sz6ilit6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartasi kdterezetts6g terheli a

szerzod*s teljesit6s 
aL v' r v\LJ ve r"o----- -- J 

egevel kapcsolatban tudom6s6ra

jut6 mindennemti a :::ffi1'idf'ffi$::#i:tj:'1;Sz6llit6 alkalmazo
koteles a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetnt'

harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a

vagy
ik f6l ik
nyes j lY

ndeli.
a

a

szerinti
atokataz

Yozott k6

i.
drdek6ben, hogY kdzvetlen

agY vitht, amelY kozottiik a

ly jogvita rendez6s6t kozvetlen t6rgyal6sos irton

6s6re a megrendel6 szdkhelye szerint illet6kes

t jogvit6k illet6kessdge mindenkor a Megrendeld

sz6khe ly6he z igazo dik.

A rij fejleyte;ff i"""l"til.1e1€ket 
sztilitani'az

fr t6sa n6lkiil' Az at-6rt6k ar6nyoss6got 6s a

sz k6pvisel6j6vel koteles egyeztetni'

Ezt a sz6llit6si szeruodhst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gyezot helybenhagy q llg al6irt6k'

Budapest, 2013. m6rcius

7[ii3 l.' tt; 2 u

mint Sz6llit6



EgyszerhasznSlatos
Nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszez6se

E31312013.

1. sz. mell6klet

b

Sor-
sz6m Meqnevez6s

Term6k
k6dszfma db szr{m Ews6sfr

Nett6
iisszeg

Fiz.hat.
id6

I

NyomAsm616 Jostra
szivmotorhoz, MEDEX (MX

848) Novalogic komPatibilis fej,

dome MX 848 150 6 460 969 000 60

9
Nyom6sm616 JOSTRA
szivmotorhoz MX 960 100 9 073 907 25C 60

12

Szint6zeke16 JOSTRA
szivmotorhoz LSP20-531

'300 1 311 393 300 60

Nett6 iisszesen: 2 269 550

AFA27o/o 612779
Brutt6 dsszesen: 288232s

Budapest, 2013. mArcius 25,

Biomedica HungCrla Kft.
1"1027 Bucjapest, Ganr u, 10,
etl:0S1 2?5 3850 Fax 06'1 201.28f1

mint Sz6llit6

P6nzi.i
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Pethon6

f6igazgatci g


