
Szfllit6si szerzdd6s

amely ldtrejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alatti
Orszdgos Kardiol6giai Intfizet, Dr. Ofner p6ter mint
Megrendel6),

szdkhelyii Gottsegen Gyiirgy
megrendel6 (a tovdbbiakban:

az unicredit Banknal bankn6l vezetett 10950009-00000002-505301g4 banksz6mlasz6mi,l3-0g-
06659Lcdgegyz6k sz6mir 2040 Budaiirs, Petdfi S. u. 60" sz6khelyri Medline Kft. nevil sz6llIt6"
kdpviseietre jogosult szem6ly Dr. Somosk 6i Zolthn (a tov6bbiakban: Sz6llit6)
kdzott, az ajdnlatihan felsorolt termdkek szitllitdsdraa kcivetkezo feltdtelekrn.il.tt,

l.l Sz6llit6 ezen szerzldes al6irds6val a Megrendelo 6ltal a Kbt. alapjdn kiirt ,,fmprafolt,
mtipericardium, human pericardium beszerz6se gyermek 6s feln6tfellhtfusra,, E3 -4/2013
sz klzbeszerzlsi eljdtils sor6n tett ajlnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettsdget v1llal arra,
hogy az ajfinlatketo 6ltal az ajdnlati dokument6ci6ban fblsorolt ds az Megrendel6 6ltal elfogadott
termdkmennyisdget az ugyanott meghathrozott minos6gben a Megrende-16 rlszfire leszilllltja. A
szetzodds idotatama a szerz6dds alfiirdsSt kdvet6en 12 h6naprg tart. A szerz6d6ses irat,
termdkeket,frzetdsi hatdrid6ket a jelen szerzodds L sz. mell6klete{aialmazza.
2./ SzSllito tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az Ll pontban meghat1rozort
6rumennyis6get olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szibdlyoz1sra
keriil.
Megrendelo az l./ pontban emlftettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott aj1nlat
szerinti termdkeit havonta az liun. Lehfv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a SialitOtOi rigy,
hogy a szerzod6ses id6szak vdgdig a teljes mennyis6g -30 %o-alehfv6sra keriilj6n.

3.1 Sz6llit6 kdtelezi maglt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivris szerinti firukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgb en, vSlasztdkban 6s mdretben a t6rgyh6napon beliil havonta olyan
iitemezdsben szilllitja le a Megrendel6 riltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy eL a
I eh ivrisban me ghatdr oziisra keriilt.
A lehfv6snak megfelel6 szilllitds a felek egyezT meg6llapod6sa szerint akkor t6rt6nik meg
szabillyszettien, ha a Sz6llit6 vagy az Sltala iglnybe vett Fuvaroz6 az furukat hrtalmaz6.gyri
sz6llitm6nyokat a Sz|llitS kockilzatira a Megrendel6 Sltal effe feljogosftott szewezetei
telephelyeire illetve a lehiv6sban megieldlt kcizelebbi teljesitdsi helyekre leizitlitia, (lesz1llittatja)
ds a ki.ildemdnyt csomagoldsi egys6genkent lfiszdmolva a lehiv6sban megjelblt egysdg vagy
szemdly rdszdre mennyis6gileg Stadta. A Sz6llit6 a lesz|llitott termdkeket bontatl ui gyiii
csomagol6sban, gyiri tartozdklista alapj6n, minosdgtanrisit6ssal 6s egydb dokumentilci6kkal
egyiitt adja ftt a Megrendelonek. A csomagolSsnak alkalmasnak kell lennie ara, hogy a term6kek
dpsdgdt a fuvaroziis 6s a t6rol6s idotartamaalatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendel6 a lesz6llitott termdk
mennyisdgi, minosdgi fitvetelet folyamatosan vdgzi. A Sz6llft6 viilalja, hogy a szeru6d6s
telj esitdsdnek id6tartam a alatt folyamatosan rendelke zlsre 6ll, konzultfuci6s lehet6i6set biztosit.
Teljesit6si hely: Kdzponti raktir 1096 Budapest, Haller u. 29.
Atv6telre jogosult szemdl),: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megb izott szemlly.
Sziilit6 kdpviseletdben elj6r6 szem6ly neve, eldrhet6s6ge: ...
Sz6llit6 teljesitdsdben l0 Yo-ot meghalad6 mdrt6kben ig6nybe vett alvillalkoz6 neve,
eldrhet6sdge: ...
Megrendelo kdpviseletdben eljrir6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: anyaggazddlkod6si otsztdlyvezet6,
tel:215-12-20

Abban az esetben, ha a Sz6llit6 k6sedelme meghaladn 6 a 15 napot, rigy a Megrendelo jogosult a le
nem sziillftott frucikkeket a Sz6llit6 kdlts6g6re harmadik felt6l besz ereini 6s a Mesrendel6
szdkhe ly6re sziilittatni.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt k<iltsdgei fedezetdre az T.lpontban emlftett efogaAott ajinlat szerinti 6r
szolgdl.
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a 2.1 es 3./ pontban szabhlyozolt, illetve

mazisfintflmen6en a Megrendel6nek joga van

p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket - a

min6si.il6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

sz1llitohoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kiviil , rakthri k6szlet6b6l tartozikkiel6giteni'

A soron kivi.ili iigyint6zdst I f"lhiu6r.u - a Sz6llit6 kdteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekb en a sz6llit6si hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6
t6sa, de ugYanigY az

szarzodes megszegeS

tt k6tbdr 6s/vagY k
m6so egism6tl6dn6k, tigY a

a ll6s6n a jogi kdvetkezm6nYek

e l6s6t i

6.1 Megrendel6 a lehivrls teljesit6s6t igazol6 szabillyszerti, mindk6t f6l 6ltal alfiirt 6tv6teli

elismerv6nnyel felszerel t szdmlilt 60 napoi beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a sz6llit6nak, a

Kbt. 130. $ rendelkez6sei szerint.

Nem vitato It a szeruod6 felek 6ltal, hogy a szerzodlses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba csak

azok az 6rak, irk6pz6si tlnyezotr 6s kOltsegek 6llithat6k-be, mdgpedig ugyanolyan mdrtdkben'

amelyeket az |.l pont6rtelm6ben a Sz6llit6 elfogadott aifinlata tartalmaz, fliggetleniil att6l, hogy a

magyarorsz 6gi vagy a vil6gpiac i 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan v6ltozik az infl6ci6s

r6ta, vagy a deviza iftszfimitflsi kulcs.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.

A szhmlirhoz tartJz6 lehivas teljesitdsdt igazolS - a Megrendel6t6l szfutmazo - 6tv6teli

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlilt a sz6llit6

kozvetleni.ii az Intlzet G azdasSgl Igazgatosilghr a ny Aitia b e'

Amennyiben Megrendelo a sZallito-szamf t a jeien pontban rdgzitett hatrlridon beltil nem

egyenliien6 ki, ko=teles a szillit6nak a ptk. ,vonatkoz6 szabillyal szerinti mindenkori 6rv6nyes

kdsedelmi kamatot is megfizetni.

A Megrendelo nem fizet, illelve szilmol el a szerzod6s

kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontia

t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a

c srikkent6s6re alkalmasak.
A Sz6lln6 a szerzod6s teljesit6s6nek

Megrendelo szilmhta megismerhet6v6

Mesrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a

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

7.1 Egyet6rtenek a szetzo

kapcsolatban a lehiv6 a

3 munkanapon beli.il jogosult

Az egydb minosdgi hib6kkal
lehivo azok 6szlel6s6t kciveto

hogy a szavatoss6gi id6 m6g drvdnyben van'

Az elozo k6t bekezd6s b6imelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hat6rid6n beliil - a Sz6llit6t kozds jegyzokdnyv

t6l nyomban elilllhat, meghirisul6si kdtbdrt 6s

k6rtdrit6st kdvetelhet'



S.l Szeruodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s

szabhlyaira - az | .l pontban foglaltak fiiggvdnydb en - az elfogadott ajdnlat tartalma az ir5nyad6"
ga SzattitO a minos6gi hib6s ierm6ket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beliii nem eser6li

ki, a Megrendel6nek jogAban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik f6ltol beszerezni a Sz6llit6

koltsdg6re.
Ha a Jz6llit6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicserdli aleszilllitott eszkdzdk birmely rdszdt, annak

j6t6ll6si ideje a csere napj6val irjra kezd6dik.
Sz6llit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azert,6ogy a jelen szerzodes thrgyffikepezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghibris sz6llit6s, s v6gi'il a

szerz6d6st6l val6 tvtegrendetOi el6ll6s esetdre egyarhnt kdtb6rt kdtnek ki a Sz6llit6 terh6re,

amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6kdnek

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

HIUar teljesit6ssel kapcsolatban a hibdvaldrintett 6ru nett6 6rt6kdnek 30o/o-a nagysagri min6s6gi

kotb6rt lehet k6vetelni, de ugyanilyen m6rt6kii a Megrendel6 6ltal drv6nyesitett meghiirsul6si

kdtb6r is akkor, amikor el6llSsi jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 aj6nl ati 6rra vetitve, 30 % nagys6gf meghiirsul6si kdtb6r megfizetdsdt

vhllalja, amennyiben a sziilitand6 term6kek szilllithsf,val tdbb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll a

szerzod6s teljesit6s6t6l.

Tisztilban vannak a szerzod6 felek azzal, hogy a kdtbdrkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendel6 a szerzod6sszegdsbol ered6 k6r6nak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Sz6llit6t6l, a kfit

dsszeg6be azonban amhr behajtott k<itbdr osszege belesz6mit.

A kotb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek kdra nem meriilt fel.

A kdtb6rt a Megiendel6 jogoiult a benyujtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nett6

6sszeg6b6l levonni.

l0.l A Megrendel6 egyoldahi, irdsbeli, a Sz6llit6hoz int6zett nyilatkozat|val azonnali hatSllyal

el6llhat a szlllitilsi szerz6ddstol, vagy b6rmely ftszdtfl,ha:
- a Szillit6 az egyes r6sszdllit6sokkal 15 napot k6sett;

- a SzrillitO fizetesk6ptelennd v6lt, dncsoddt jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

- a Sz6llit6 szeruo ddse llene sen be sziintette szilllithsait.

Ha a Megrendelo a szeruodlst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, a

Sz6llit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizetdseket kovetelni.

A Megrendelo jogosult es egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha sztiks6ges olyan

hat6rid6vel, u*ity lehetovd teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6thsdr6l

gondoskodni tudjon - ha
i1 u Stamt6ban k<izvetetten vagy kdzvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasilgi thtsashg,

amely nlm ielel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjhbanmeghatfirozott felt6teleknek.

b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25oh-oI meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi t6rsas6gban,

amely nL- ielei meg aKbt. 56. g (1) bekezdes k) pontj6ban meghathrozott felt6teleknek'

A fentiek szerinti filmondas eset6n a Sz6llit6 a szerzodls megszrin6se el6tt m6r teljesitett

szolgilltaths s zerz6 d6 s s zeri p enzbel i e I I en6rl6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzodlst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyib en az adotthat6anyagta, orvostechnikai

eszk1zre vagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6an a kdzpontositott k<jzbeszerzdsi rendszerben
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keretmegdllapod6s vagy szerz6d6s keriil rnegkd,tdsre, a kdzpontositott kdzbeszerzds

rendszer6ben keli a beszerz6st megvaldsftani""

ll7 A Sz6llit6t az lwenyes jogszabdlyok szorinti m6don titoktart6si kdtelezettsdg terheli a

szeruoddsteljesit6se sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudorn6s6ra jut6

mindennemi- adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sdban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed a

Sz6llit6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezddse el6tt

koteles a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen figyelmeztetni"
A SzSllit6 a Megrendel6 enged6lye n6lki.il harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szeruodll
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ei6t egyik fdl som tehet kdzz6, harmadik

fel rendelkezdsfire nem bocsAthat, kivdve ha ezt hatrilyos 6s 6rvdnyes jogszab6ly alapifin valamely

bir6s6g vagy m5s hat6s6g kcltelezo drvdnnyei elrendoli"

e SzattftO kifogrlstalan teljesit6s6r6l a teljes termdkmennyis6g 6tadhs-6tvdtel6t kdvet6en a

Megrendelo ir6sban nyilatkozik. A Megrendelo e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t, hogy a

Megrendelot referencialistfj6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don -
marketingtev6kenys6g6ben felhaszniilhassa.

A ki.ilfoldi ad6i1letds6 gi Szilllito kdteles a szerzodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6srlgt6l a magyat ad6hat6sdg k<izvetleniil

beszerezheti ar|vonatkoz6 adatokat az orszilgokk<izotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil.

Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az l.l pontban foglaltakt6l fiigg6en

vagy aSz6llit6 elfogadott ajilnlata,vagy pedig a Kbt. szerint m6dositott ajdnlatatartalmfittekintik

u f.t.t irrinyad6nak azial, hogy tdteles jogszab6lyi rendelkezdsk6nt a Magyar Polg6ri

To rvd nykd nyv i dev o natk oz6 an m e gfe I e I o szab 6ly ait fo gj 6k alkalmazni'

A Megiendetonet 6s a Sz6llit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy k<izvetlen

t6rgyal-6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan n6zerelt6r6st, vagy vitht, amely kdztittiik a

szerz6ddssel kapcsolatban meri.il fel.
Ha a szerzod6 felek a szerzoddsb6l ered6 b6rmely jogvita rendezdslt kdzvetlen t6rgyalSsos riton

nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk elddnt6s6re a megrendel6 szdkhelye szerint illet6kes

bir6s6g kizdr6lagos illet6kess6g6t kdtik ki.
Jelen szeruod6sb6l sz6rmaz6 6i peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Megrendel6

szdkhe ly6he z igazo dik.
n szaliit6jogosult a szerzodls id6tartama alattrij fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, az

ir vagy egydb szeruodlses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-6rt6k ardnyossdgot es a

szakmai min6s6gi megfelel6st a megrendel6 k6pviseloj6vel kdteles egyeztetni.

Ezt a sz1llitfusi szerzod|st a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ez6t he lyb enh a gy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2013. a gusztus 21.

mint Szrillit6

MEDLII\E KFT"
2040 Budaors, Pet6fi S. u. 60.

Ad6szrtun: 10823 59 6-2-13
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