
Szillftisi Szerz6d6s

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller ttca 29. szhm alatli
Orszfgos Kardiol6giai lntfizet, Dr. Ofner P6ter mint

Abban az esetben, ha a Szdllit6 k6sedelme meghaladnh a 15

le nem szilllitott 6rucikkeket a Szi.Jlit'6 kciltsdgdre harmadik

sz6khe ly6re szilllittatni.

\
\

ils (flou

sz6khelyii Gottsegen Gyiirgy
megrende16 (a tov6bbiakban:

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

0l-09-993723 c|gegyzdk szdmt 1046 Budapest, J6sika u. 12. sz6khelyti: Medibis

Orvostechnikai Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szemdly: Miszkiewicz Krsiztina

c6gvezet6
(alov6bbiakban: Szdllit6) krizdtt, az aj6nlat6ban felsorolt termdkek sz6llit6s6ra a kdvetkez6

felt6telek mellett:

l.l Szdllit6 ezen szerz6d6s al6ir6s6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt E3 '312013

,,Egyszer hasznilatos nyomism6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" kdzbeszetzdsi elj6r6s sor6n tett

aj1iiataelfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettsdget villlal arca,hogy az aj6nlatk6ro 6ltal az aifinlati

dokument6ci6ban felsorolt ds az Megrendel6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az ugyanott

meghatdrozott min6s6gben a Megrendel6 rdszdre leszilllitja. A szerzodds idotartama a szenldds

al6ir6s6t kdvet6en 12 h6napig tart. A szerz6d6ses 6rat, termlkeket, frzetdsi hat6rid6ket a jelen

szerzodls 1. sz. mell6klete Ertalmazza.
2.1 Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pbntban meghathrozott

6rumennyis6get olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a ielen pontban szabLTyozhsta

keri.il.
Megrendel6 az l.l pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s ndlktil elfogadott ajhnlat

szerinti term6keit havonta azfin. Lehiv6si nyilatkozatform6j6ban v6s6rolja megaSz6llit6t6l]6gy,
hogy a szerz6d6ses id6szak v6g6ig a teljes mennyisdg -30 o/o-a lehiv6sra keriilj6n.

3.1 Szr[llit6 kotelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehfv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gb en, villasztlkban 6s m6retben a tfirgyh6napon beli.il havonta olyan

i.itemezdsben szf|llitja le a Megrendel6 6ltal ene feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban meghatilr oz6sra keriilt.
A lehiv6snakhegfelelo szillliths a felek egyez6 meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szab1lyszenien, ha a Szi/rlitl vagy az illtala igdnybe vett Fuvaroz6 az firukat 1artalmaz6 egyes

sz6llftm6nyokat a Sz61it6 koikhzatfra a Megrendel6 6ltal erue feljogositott szervezetei

telephelyeire illetve a lehiv6sban megjeldlt kcjzelebbi teljesitdsi helyekre leszilllitja, (lesz6llittatja)

es a nitaem6nyt csomagol6si egysdgenkdnt 6tsz6molva a lehiv6sban megjeldlt egysdg vagy

szemdly r1szere -.nny[6gileg-6tadta. A Sz6ltit6 a lesziilitott termdkeket bontatlan gy6ri

csomagol6sban, gy6ri iart&enista alapjhn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal

egytitt-adja 6t a Megrendel6nek. A csomagolSsnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rolSs id6tartama alatt meg6vja.

A m'in6s6gmegvizsg6lds helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendelf a leszlllitott termdk

mennyis6g-i, -inOregi 6tvdiel6t folyamatosan vdgzi. A Szdllit6 v|llalia, hogy a szetzodds

teljesiteseirek id6tartim a alanfolyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehetos6get biztosit.

Teljesitdsi hely: Kdzponti raktfit 1096 Budapest, Haller u.29.

ffi6t.lr. jog*rrlt rr".ely' rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemlly.

Szfllit6 k6pviselet6ben elj616 szem6ly neve, eldrhet6sdge :

Sz6llit6 teljesft6s6ben iO o/o-ot meghalad6 m6rt6kben igdnybe vett alvilllalkoz6 neve'

eldrhet6s6ge: . . .

Megrendeld kdpviselet6ben
tel:215-12-20

elj6r 5 szemdly neve, eldrhet6s6ge : any aggazddtlkod6si oszt|lyv ezeto,

napot, 6gy a Megrendel6 jogosult a
f6lt6l beszerezni ds a Megrendel6

W,L



Egyet6rtenek a szetzkdo felek abban, hogy a sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban t tm"rtilt k6lts6gei fedezetlre uz't.tpontban emlitett elfogadott aifunlat szerinti 6r"'

szol96l.

6szabfiyszerri,mindk6tf6l'6ltalal6itt'fiIveteli
liil banki Stutai6ssal egyenliti ki a Szfllit6nak' a

16 - a Megrendel6t6l szhrmaz6 - 6tvdteli

igy ki6llitoti 6s felszetelt szhmlfit a Sz6llit6

nYirjtja be'
u j.i.n pontban rdgzitett.hat6rid6n beliil nem

onatkoz6 szabillyal sierinti mindenkori drv6nyes

A Megrendeld nem fizet, illetve sz6mol eI a szerzodes
-f.of,re[ 

f."t, *.ty"t a Kbi. 56. $ (1) bekezd6s k) pontia

iarrurig tekintet6ben meriilnek fel' 6s melyek a

csokkent6s6re alkalmasak'

A Szfllit6 u "r"rrOii' 
teljesit6sdnek teljes idotartana alatt

MegrendelO szamaia megismerhetov6 teszi 6s a Kbt' 125' $

Meirendel6t halad6ktalanul 6rtesiti'

tulajdonosi szerkezetdl a

(5) szerinti tigYletekr6l a

felekabban,hogyasz6||it6sb6l,ill.fuvaroziisb6lered6hib6ktal
/ pontban 

' 
,"ibaryo"ott teljesit6s megt6rt6nt6tol szitmitott

zeflitlv al szemb en fe I I 6Pni'

a mennvisdgi.elt6r6.s "i t#Jr'.H:i
napon beliil b6rmik

fl"J'?;1"f,1,"#i#::'Jltr'# iv6 tartozik - a ietzett 3 napos

tru,ariaOn beliil - asziilitltkoz vil' 
eset6n, de akkor is ha

nt szerinti aj6nlatban, ill'
a jelen szerz6d6sben



szabfllyozott mdrtdkii min6s6gi kdtb6rt lslvagy k6rtdritdsi ig6nyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a

jelen 
-bekezd6s 

mSsodik foidulat6ban leirt rendszerbeli min6sdgi eltdr6st tapasztalna, irgy

6rdekmril6s 6nak igazol6sa ndlkiil a szerzodlst6l nyomban el6llhat, meghiirsul6si kdtbdrt 6s

k6rt6ritdst kdvetelhet.

8./ Szeruodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossfg 6s j6t6ll6s

szab1lyalra - az | .l pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ai|nlat tartalma az ir6nyad6 .

Ua SzaUitO a minoi6gi hib6s ierm6ket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beli.il nem cserdli

ki, a Megrendel6nek jogriban 5ll a fent emlitett 6rut harmadik fdlt6l beszerezni a Sz6llit6

kdlts6g6re.
Ha a Jz6ilit6 a j6trill6si kdtelezettsdge alatt kicserdli a lesz6llitott eszkcjzdk b6rmely r6szdt, annak

j6t6ll6si idej e a csere napj6v al :fjra kezd6dik.
Szillit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen

rendelkeznek 6rv6nye s forgalomba hozatali enged6llye l.
szerzo des tfir gy 6t kepezo term6kek

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s v6gtil a

szerz6d6st6l val6 tvtegrenOet6i el6llis eset6re egyaftnt kdtb6rt kotnek ki a Sz6llit6 terhdre,

amelynek m6rt6ke kdsedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6kdnek

figyeiembevdteldvel napi Yz ezrel6k,legfeljebb azonban az 6rintetl6ru-6rt6k 6 o/o-a.

ffIUar teljesit6ssel kapcsolatban a hibfval 6rintett 6ru nett6 6rt6k6nek 30Yo-a nagys6gir min6sdgi

k6tb6rt lehet k6vetelni, de ugyanilyen m6rtdkri a Megrendel6 Sltal drvdnyesitett meghirisul6si

kdtbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 ajdnlati 6rra vetitve, 30 % nagys6gir meghirisul6si kdtbdr megfizetdsdt

v6llalja, amennyiben a s26llitand6 termdkek szilllithsfival tdbb mint 15 napon kdsik, vagy el6ll a

szerzodls telj esitds6t6l.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtbdrkcivetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendel6 a szerzod6sszegdsb6l ered6 khrilnak megt6ritds6t is kdvetelheti a Sz6llit6tol, akdt

<isszeg6be azonban a mhr behajtott kdtbdr osszege beleszdmit'

A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem mertilt fel.

A k6tb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a vdgsz6mla nett6

cisszeg6bol levonni.

10./ A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szfllit6hozintlzettnyilatkozat6val azonnali hat6llyal

e I 6l lhat a sz6llit6si szer zo dd stol, v agy b 6rm e ly r 6 szdtol, ha:

a Szrillit6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

a Sz6llit6 fizet6sk6ptelennd v6lt, 6ncs6d6t jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

a Szf ltit6 szerz6d6 sellene sen be sziintette sz5,llithsait.

Ha a Megrendel6 a szerzod1st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, a

Sz6llit6 nim jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Felek tu a 4612012. (III' 28.) Korm' rendelet

szerzoddst lt, miszerint ,.amennyiben az adott h

eszkrizre v szelTe vonatkoztian a kdzpontositott

keretmegdllapod6s vagy szerzod€s ker"tit megkotdsre, a k<izpontositott kozbeszerzds

rendszereb"r, k.ll u beszeruest megval6sitani". A 4612012. (III. 2B') Korm' rendelet 6' $ (7)

bekezd6se alapifin tdrldno szerzocl6sbontds eset6ben a sz,erzoddsbont6ssal, az ennek

kdvetkezt6ben elmaradt sz6llit6ssal. a mdg le nem szfilitottterm6kekkel kapcsolatban Sz6llit6

semmilyen kdveteldssel nem 6lhet Megrendel6vel szemben'

A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha szi.iks6ges olyan

hat6ridlvel, u11"ty- lehetovd teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6thsdr6l

gondoskodni tudjon - ha



a) aszhrrit6ban kozvete 'L;;'.Tffffiffi"ff
valamely olyan jogi sze felt6teleknek.

amely nem felel meg a x i r6szesed6st szerez

'6ggel 
nem rendelkezo gaz

r f ontj 6ban meghathrozolt

nd6s eset6n a Szillit 6 i szirzod6s megsztin6se

szolg6ltat6s szerz6d6ss ""i- 
pe"raeli ellen6rt6k6re j o gosult'

rl,r A Szit it6t az 6 :rinti m6don titoktaft'si koterezetts6g terheli a

szerz6d6s teljesit6se sot I

jut6 mindennemu adat,

Sz6llit6 alkalmazottatr
kdteles a Szfllit6 a titok k nem a

A Sz6llit6 a Megren vagy in
s)erzodls,illerveazzal ^r^m6ci6r "nrrik"Fil 

sem ik

A m6sik f6l el6zetes j6 nform6ci6t esvik f6l sem

f6l rendelkezds6re nem rat6lyos e' etittytt jogszab6ly alaplln valamely

rt#fts'ffi'J ;J;H 'Ji^u!liu,ffT1:;;,:
e 6s t egYeztetett m6don -

A kiilfdldi ad6illetos szerz6d6sh ez ara vonatkoz6 meghatalmazSst

csatolni' hogy az i atos6gtol a magy

beszerezheti a 16 von 5ok k6zdtti jogseg6l

Jelen szerzod6sben n tekintet6ben az l'l

vagY a Sz6llit6 el

u'f.t"t ir6nYad

i6*enyf.O"yu id"uot lekdben, hogy kozvetlen

A Megrendel6nek 6s

t6rgyal'sokon uet!, ,rton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st' vagy vit6t' amely k.zdttiik a

lr;f?i:mt*"f,:tT-,Hfi:iftii"r"ao b6rmery jogvita rendez6s6t kozvetlen t6rgval6sos irton

elogvrt6jukeldont6s6re";'tg*;;;l6sz6khelyeszerintillet6kes

:fl5;ti[l; keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Megrendel6

sz6khe lYdhe z igazo d\k'

A Sz6rit6 jogosult a szerzodesidotartama aratt rij fejreszt6su innovativ term6ket szfilitani' az

6r vagy "gyeU-l).rrOJer", 
fel-t9t;lek molosit6sa {idi A' [n-6rt6k ardnvossfgot 6s a

szakmai min6s6gi r*egfelel€st a Mffini.ro [Jptrsel6j.vel kdteles egyeztetni'

Ezt a sz6llit6s\ szerTodtgl a sze12.!d6,felek mint akaratukkal

;; ;;i;:"&helYbenh agYo I ag al 6irt6k'
l...

ES nyilatkozataikkal mindenben

Budapest, 2013i m6rci s 25'

Foigazgat6 fdorvos

mint Megrendel6

20i3 t'r1,,,,:i ? I

Lt

mint Sz6llit6



Medibis Orvostechnikai Kft. , Egyszerhaszn6latos
nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se

E313t2013

1. sz mell6klet

, Ofner P6ter
f6igazgat6 f6orvos
mint MegrendelS

?013 t4,qR[ ? $

DLP 61 000

nyom6sm6r6 do

(MEDTRONTC 61000)

Pressure Display 60000,

i6s szhrban speci6li

nyom6st m6r6 k6sziil
nyom6sm6ro fej, mem

h6rom 6gri csappal 6s 114,3 c

hosszri osszekcitovel ell6tva


