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amely l6trejcitt egyreszt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alatti szdkhelyii Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
miisr6szt a OTP Bank bankn6l vezetett 1171104l-20776141 banksz6mlaszdm:iu, Cg. 01-09-
561903 clgSegyzdk szilmt2030 Erd, Ldcsei 14-16. sz6khelyri Variomedic Kft. nevt szilllito,
k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Szavcsurn6 Kemenes Krisztina (a tov6bbiakban:
Szfllit6) (a tov6bbiakban: Szfllit6) kcizott, az ajdnlathban felsorolt term6kek szhllithshra a
kcivetkezo felt6telek mellett:

l.l Sz6llft6 ezen szerzod6s al6ir6s6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt E3 -3/2013
,,Egyszer haszndlatos nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" kdzbeszerudsi elj6r6s sor6n tett
ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettsdget villlal ana, hogy az aj6nlatkdr6 6ltal az ajSnlati
dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott termdkmennyis6get az ugyanott
meghatdrozott min6s6gben a Megrendel6 rdszerc leszilllitja. A szerzodds idotanama a szerzldls
al6ir6sdt kdvet6en 12 h6napig tart. A szerz6ddses 6rat, termlkeket, frzetlsi hat6ridoket a jelen
szerzldds l. sz. mell6klete tartalmazza.
2./ Sz6llft6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld az I.l pontban meghatdrozoll
Srumennyisdget olyan m6don kdteles tole megv6srirolni. ahogy ez a jelen ilontban szabillyozdsra
keriil.
Megrendel6 az L.lpontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden eltdrds ndlktil elfogadott ajlnlat
szerinti termdkeit havonta azun. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6l rigy,
hogy a szerz6d6ses id6szak vdgdiga teljes mennyisdg -30 o/o-a lehiv6sra keri.iljdn.

3.1 Szi'Ilitf k<itelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztlkban 6s mdretben a tlrgyh6napon beliil havonta olyan
iitemezdsben szfilitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sban me ghatdr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szilllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg
szabSlyszenien, ha a Szdllit6 vagy az illtala igenybe vett Fuvaroz6 az firukat tartalmazo egyes
sz6llitm6nyokat a SzSllit6 kockdzatfira a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szewezetei
telephelyeire illetve a lehiv6sban megjeldlt kcizelebbi teljesit6si helyekre leszilllitja, (lesz|llittatja)
6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genkdnt fitszhmolva a lehiv6sban megjeldlt egysdg vagy
szem6ly rdszdre mennyis6gileg 6tadta. A Szillit6 a leszrlllitott term6keket bontatlan gydri
csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista alapjin, min6s6gtanrisft6ssal ds egy6b dokument6ci6kkal
egyi.itt adja 6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek
dpsdgdt a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6sdgmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendell a leszilllitott term6k
mennyisdgi, min6s6gi 1wdtelet folyamatosan v6gzi. A Szfllit6 villlalja, hogy a szerzldds
teljesftdsdnek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

Teljesit6si hely: Kdzponti rukthr 1096 Budapest, Haller u. 29.
Atvdtelre jogosult szemdllz: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemlly.
Sz6llit6 kdpvi se let6ben elj 616 szemlly neve, eldrhet6 s6 ge :

Szillit6 teljesitds6ben 10 o/o-ot meghalad6 mdrt6kben ig6nybe vett alvfilalkoz6 neve,
eldrhet6s6ge: ...
Megrendel6 kdpviselet6ben elj616 szemdly neve, eldrhet6sdge: anyaggazdillkoddsi oszt|lyvezeto,
tel:215-12-20
Abban az esetben, ha a Szrillit6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, t gy a Megrendel6 jogosult a
le nem sz|llitott 6rucikkeket a Szdllit6 kciltsdgdre harmadik felt6l beszerezni 6s a Megrendeld
szdkhe lyd re sziilittatni.
Egyetdrtenek a szeru6d6 felek abban, hogy a Szfllit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezet6re az l.l pontban emlitett elfogadott ajhnlat szednti 6r
szolsiil.



4.1 Meg6llapodnak a szerzldo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szab|lyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezeff 6rurakt6r rendszer alkalmazdsdn tflmen6en a Megrendel6nek joga van
ahhoz, hogy vfiratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendeldseket - a
kerctszerzlddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siilo nyilatkozatokat - adjanak fel a
Sziilit6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kiviil , rukthri k6szlet6b6l tartozik kiel6giteni.
A soron kiviili iigyint6zdst - felhfv6sra - a Sz6llit6 kdteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllitSsi hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szlllithsi kotelezetts6g teljesitds6nek
k6sedelme vagy elmulasztSsa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kcitelezetts6gek figyelmen kiviil
hagy6sa a jelen szSllitflsi szerz6d6s megszegds6t jelenti, aminek kdvetkeztdben a Szdllit6t a jelen
szerz6d6sben szab6lyozott kcitbdr 6s/vagy k6rt6rftds fizet6s6nek a kdtelezettsdge terheli, ds
amennyiben ilyen szerz6ddsszeg6si eset m6sodik alkalommal is megismdtl6dndk, figy a
Megrendel6 a szilllltSsi szerzoddstSl val6 elill6s6nak a jog6t gyakorolhatja a jogi
kcivetkezmdnyek drv6nyesitdse mellett an6lkiil, hogy drdekmflis6t igazolni lenne k6teles.

6.1 Megrendel6 a lehivris teljesitds6t igazol6 szabillyszerii, mindk6t f6l riltal alilirt ltveteli
elismerv6nnyel felszerelt sz6ml6t 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szfllit6nak, a
Kbt. 130. $ rendelkez6sei szerint.
Nem vitatotl a szerz6d6 felek flltal,hogy a szerzodeses id6szak folyamrin az egyes sz6ml6kba csak
azok az fuak, 6rkdpz6si t5nyez6k 6s kciltsdgek 6llfthat6k be, mdgpedig ugyanolyan m6rt6kben,
amelyeket azl.lpont 6rtelm6ben aSz6llit6 elfogadott ajdnlatatartalmaz, fiiggetleni.il att6l,hogy a
magyarorszilgi vagy a vilflgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, ds hogy hogyan villtozik az infl6ci6s
rhta,vagy a deviza 6tszdmit6si kulcs.
A Megrendel6 eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoz6 lehiv6s teljesit6sdt igazolo - a Megrendel6tol szdrmaz6 - 6tvdteli
elismerv6nyt szrillit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kiSllftott 6s felszerelt szhmlft a Szi.Jlit|
kcjzvetleniil az Intlzet G azdasdgi lgazgatosilghra nytjtja be.
Amennyiben Megrendel6 a Szrillit6 szilmliljSt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beli.il nem
egyenlitend ki, kciteles a Sziilit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori drvdnyes
kdsedelmi kamatot is megfizetni.

A Megrendeld nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszeftiggdsben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Szfllit6 ad6kdteles jrivedelm6nek
csdkkent6s6re alkalmasak.
A Szdllitrf a szerzodes teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a
Megrendelf szdmira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti tigyletekrol a
Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozdsb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szab|lyozott teljesftds megtcirtdntdt6l szlmitott
3 munkanapon beli.il jogosult a Sz6llit6val szemben fell6pni.
Az egyeb minosdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
lehiv6 azok 6szlel6s6t kdveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdrgydvd teheti a Szr{llit6n6l,
feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g drvdnyben van.
Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 taftozik - a jelzett 3 napos
hat6ridon beliil - a Szilllit6t kdz0s jegyz6kdnyv felvdteldre meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a termdk tipusrlban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajinlatban, ill.
az ajSnlatban foglalt minos6gi krivetelmdnyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozott mdrt6kti min6s6gi kdtbdrt eslvagy krirtdrit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a
jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6rdst tapasztalna, {ugy



6rdekmril6s6nak igazokisa n6lkiil a szeru6ddstcil nyomban el6llhat, meghirisul6si kcitb6rt 6s
k6rt6ritdst kdvetelhet.

8'l Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossdg 6s j6t6ll6s
srabiilYaira - az l./ponJban foglaltak fiiggvdnydb en - az elfogadott ajdnlattartalma az ir6nyad6.
Ha Sz6llit6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beli.il nem cserdli
ki, a Megrendet6nek jogSban 6ll a fent emlftett 6rut harmadik f6lt6l beszerczni a Sz6llit6
kcilts6g6re.
Ha a Sz6llft6 a j6t6ll6si kdtelezettsdge alattkicserdli aleszilllitott eszkcizdk b6rmely resz1t,annak
j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.

Szdllit6 kijelenti 6s szavatossrigot v6llal az1rt,hogy a jelen szerz1ddstdrgydtk6pez6 termdkek
.rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali en ged6l lye l.

9./ Szetzldo felek rigy a k6sedelmes teljesft6s, mint pedig a min6sdgh ib6s szilllitds, s vdgiil a
szevodlstll val6 Megrendel6i el6ll6s esetdre egyardnt kdtb6rt kdtn;k ki a Sz6llit6 terf,6re,
amelynek mdrt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen szilllitott 6rucikkek nett6 drtdkdnek
figyelembevdtel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lintett6ru-drtdk 6 %o-a.
Hibris teljesftdssel kapcsolatban a hib6val 6rintett 6ru nett6 6rt6k6nek 30Yo-a nagys6gri min6s6gi
kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rtdkii a Megrend el6 iital drv6nyesGtt meghirisul6si
kdtbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Szfllft6 a teljes nett6 aj6nlati 6rra vetitve, 30 % nagysdgri meghirisul6si k6tbdr megfizetds6t
villalja, amennyiben a szSllitand6 termdkek szilllitds|val tdbb mint ts napon kdsik, vaf,y e;1;;ll a
szerz6d6s te lj e sitd s6to l.

Tisztflban vannak a szerzodl felek azzal, hogy a kcitbdrkdvetelds behajt6srin trilmen6en a
Megrendell a szerzlddsszeg6sbol ered6 k6r6nak megtdrftdsdt is kdvetelheti a Szhllit6t6l, akin
6sszeg6be azonban a m6r behajtott krjtb6r dsszege belesz6mft.
A kcitbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyfjtott szfiml6b6l visszatartani 6s azt a v1ssz6mla nett6
6sszeg6b6l levonni.

IIJ A Megrendel6 egyoldahi, fr6sbeli, a Sz6tlit6hoz intdzett nyilatkozatdval azonnalihat1llyal
elrillhat a szilllithsi szerzod6st6l, vagy b6rmely r6szet6l,ha:

aSz6llit6 az egyes r6sszSllitfsokkal 15 napot kdsett;
a Sz6llit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, 6ncs6ddt jelentett illetve ellene cs6d6t jelentettek be,
felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;
a Sz6llit6 szerz6 dd s e I I e ne s en b e sztintette sz6llit6sait.

Ha a Megrendel6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozatdval, a
szfllit6 nem jogosult a Megrendel6tol tovrlbbi kifizetdseket kcjvetelni.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (IIl. 28.) Korm. r'endelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szerz6d6st felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben a7- adott hat6an1agra, orvostechnikai
eszkrizte vagy fbrt6tlenit6szerre vonatkoz6an a kdzpontosftott kcizbe szerzesi rendszerben
ketetmeg6llapod6s vagy szeru6dds keriil megkcitdsre, a krizpoltositott kdzbeszerzes
rendszer6ben kell a beszerzest megval6sftani". A 4612012. (m.28.) Korm. rendelet 6. $ (7)
bekezddse alapjan t<jrtdn6 szerz6ddsbont6s eset6ben a szeruld,esbont6ssal, ,az 

"nn.tkcivetkezt6ben elmaradt sz6llitdssal, a m6g le nem szillitotttermdkekkel kapcsolatban Sz6ltft6
semmilyen kdvetel6ssel nem 6lhet Megrcndel6vel szemben.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szeruodest felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodfssel 6rintett feladata ellat6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha
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ll.l A Sz6llit6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerzod6s teljesitese sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra

jut6 mindennlmii adat, inform6cio, ismeret vonatkoz6s6ban.E titoktart6si kdtelezetts6g kiterjed a

Sz6llit6 alkalmazottaira, munk atilrsaira, beszAllit6ira, akiket tevekenys6gtik megkezd6se elott

kdteles a Szfllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen figyelmeztetni.

A Szrllit6 a Megrendel6 enged6lye ndlkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudomSsfita a

szerzodls,illetve azzalkapcsolalban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6.adatait'

A m6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil tiikos inform6ci6t egyik fel sem tehet kdzz6, harmadik

f6l rendelke zksercnem bocsdthat, kiv6ve ha ezthat6lyos ds 6rv6nyes jogszab6ly alapj6n valamely

bir6s6g vagy m6s hat6sSg kcjtelez6 6rv6nnyel

A SzittitO kifog6stalan teljesitds6rol a te a

Megrendel6 ir6Jan nyilatkozik. A Megrendel6 a

Megrendel6t referencialist6jfn felti.intesse 6s

marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa'

A kiilfdldi ad6illetos6gri Szdllittf kdteles a

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6h

beszerezheti a th vonatkoz6 adatokat az otszhg

Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rddsek
Kbt. s zerint m 6 do s itott ai finlata lartalmht tekintik

gszabillyi rendelkez6skdnt a Magyar Polg6ri

fogi6k alkalmazni.
e mindent annak drdek6ben, hogy kdzvetlen

lyan ndzetelt6r6st, vagy vit6t, amely kdzdttiik a

szerzod6ssel kapcsolatban meriil fel.
b6rmely jogvita rendez6sdt kozvetlen t6rgyal6sos riton

elddnt6s6re a megrendeld szdkhelye szerint illet6kes

keriilt jogvitSk illet6kess6ge mindenkor a Megrendel6

szdkhe lydhe z i gazo dik.

A Sz6'itt6 rij fejleszt6su innovativ term6ket szitllitani, az

fr vagy e t6sa n6lki.il. Az fu-ert6k ar6nyoss6got 6s a

szakmai m dpviseldjdvel kdteles egyeztelni'

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

me ge gyezot he lybenha gy 6lag alilirthk.
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