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amely l6trejdtt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szfrm alatti szdkhelyii Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiokigiailnt0zet, mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),
m6srdszt
a MKB Bank Zrt. banknill vezetett 10300002-20312437-00003285 banksz6mlasz6mri, 01-
09-061688 cegSegyzek szttm:0 1145 Budapest, Amerikai ft 33. szdkhelyri CPP Budapest
Kft. nevti szillit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Moln6r Tam6s iigyvezet6 igazgatS (a
tov6bbiakban: Szdllit6)
kdzdtt, az ajinlatfhan felsorolt termdkek sziilithsdra a kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Szdllit6 ezen szerzodes alfiirttsfxal a Megrendel6 6ltal a Kbt. 122. 5 (7)-(8) alapjttn
kiirt ,,Orvosi seb6szeti 6s vizsgfl6kesztytik beszerz6se" tfurgyi E3l6l20l3 szfimtt
kozbeszerz6si elj6r6s ajlnlata elfogad6sa eredmdnyekdnt kdtelezetts6get vdllal ana, hogy az

ajrinlatkdr6 6ltal az ajanlattdteli dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az ugyanott meghathrozott min6s6gben a Megrendelfi resz&e leszilllitja.
A szerzodls iddtartama a szerzodes alfiirSsdt kdvet6en 12 h6napig1.art.

2.1 Szdllft6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az Ll pontban meghalfurozott
6rumennyis6get olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban
szabillyozdsra keriil.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Szdllit6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott
ajitnlat szerinti termdkeit havonta az ur. Lehiv6si nyilatkozat formdj6ban v6sarolja meg a

Szrillitt6t6l rigy, hogy a szerzoddses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 Yo-a lehiv6sra
kertiljon.

3.1 Szdllit6 kotelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti arukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztekban 6s m6retben a t6rgyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szdllitja le a Megrendeld 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

I ehivdsb an me ghathr o z6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelelo szillliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabillyszenien, ha aSz6llit6 vagy az illtalaigdnybe vett Fuvaroz6 az furukattartalmaz6 egyes

szilllitminyokat a Szdllit6 kockilzatSra a Megrendel6 kdzponti raktdritba (1096 Budapest,

Haller u. 29.) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt fltszdmolva
a lehiv6sban megleldlt egys6g vagy szemlly reszerc mennyisdgileg 6tadta. A Sz:illit6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gydri csomagol6sban, gydri tartozdklista alapjfn,
min6segtanrisitrissal 6s egy6b dokument6ci6kkal egytitt adja 6t a Megrendel6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arrra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvarozhs 6s a tdrolds
idotafiama alatt me g6vj a.

A min6s6gmegvizsgftltis helye a Megrendeld szdkhelye. A Megrendelf aleszilllitott term6k
mennyis6gi, minosdgi 6tvdtel6t folyamatosan vdgzi. A Szdllit6 vfllalja, hogy a szerzldds
teljesit6sdnek idotntama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6lI, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Abban az esetben, ha a Sz6llit6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, rigy a Megrendel6
jogosult a le nem szilllitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendeldstol el6llni.
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a Szillitdnak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kolts6gei fedezet6re az Ll pontban emlitett elfogadott ajilnlat szerinti
tn szoIg6l.
A szerzodls teljesitds6ben kdzremrikcid6, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben igdnybe venni kivdnt alvilllalkoz6k neve, cime: -



4.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.1 pontban eloirt kotelezettsdgek
figyelmen kivUl hagyiisa a jelen szilllititsi szerzodes megszeg6sdt jelenti, aminek
kdvetkezt6ben a Szrillit6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kotbdr 6s/vagy kdrt6rit6s
fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, ugy a Megrendelf a szilllitdsi szeruoddst6l val6 el6lllsanak a

jogdt gyakorolhatja a jogi k<ivetkezm6nyek 6rvdnyesit6se mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne koteles.

5.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesit6sdt igazol6 szabillyszeru, mindkdt f6l 6ltal aliirt iltveteli
elismerv6nnyel felszerelt szhml6t, a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 29218. $ (1)-(2), valamint az Art
3614.$ szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak.
Nem vitatoll a szeru6d6 felek 61tal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes szitrl'rJritkba

csak azok az 6rak, 6rrkdpzesi tdnyez6k 6s kdltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szrillit6 elfogadott aifinlata tartalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarcrszhgi vagy a vilagpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v ilItozik az infl6ci6 s r 6ta, v agy a dev iza ffiszitmitilsi kulc s.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartozo lehiv6s teljesit6sdt igazolo - a Megrendel6tol szfrrnaz6 - 6tv6teli
elismervdnyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz1nIfit a Szfllit6
kdzvetlenrilazlntezetGazdasiryilgazgat6s6g6ranyrijtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szdllit6 szfmlf\6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem

egyenliten6 ki, koteles a Szfllft6nak a Ptk. idevonatkozo szabiiyai szerinti mindenkori
6rvenyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem fizet, illetve szhmol el a szerzodes teljesitdsdvel dsszefiiggdsben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Szilllito ad6k<jteles j<ivedelm6nek

cscikkent6sdre alkalmasak. A Sz5llit6 a szerzodls teljesitds6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet€t a Megrendelo sz6m6ra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)

szerinti iigyletekr6l a megrendel6t haladdktalanul drtesiti.

6.1 Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llitdsb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredS

hib6kkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontban szabhlyozott teljesit6s megt<irtdnt6Iol szitmitott
3 munkanapon beltil jogosult aSzillitfval szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kcjveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s titrgyhvh teheti a

Szdllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido mdg 6rv6nyben van.
Az elozo kdt bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hathridonbeliil - a Szillit6t kdzds jegyzokcinyv felvdtelere meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipusdban (rendszer6ben) nem felel meg az I.l pont szerinti ajitnlatban,

ill. a Kbt. rendelkezdsei szerint m6dositott aj6nlatban foglalt min6sdgi kovetelmdnyeknek, a
Megrendel6 a jelen szerz6ddsben szab6lyozott mefiekri minos6gi kotb6rt eslvagy k6rt6rit6si

ig6nyt 6rvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s mdsodik fordulat6ban leirt rendszerbeli

min6s6gi elt6r6st tapasztalna, irgy 6rdekmril6sanak igazolilsa n6lkiil a szerzldestol nyomban

el6llhat, meghirisul6si kotb6rt es ktrtefitest k<ivetelhet.



7.l Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabflyaira - az L / pontban foglaltak fliggvdny6ben - az elfogadott ajhnlat tartalma az

ir6nyad6.
Ha Szfltit6 a min6sdgi hib6s termdket a hibabejelent6st k<jveto 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban ill a Ie nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a

megrendel6stol el6llni.
Ha a Sz{llit6 a j6t6lI5si kdtelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllitott eszkozokbfurmely rdsz6t,

annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Szfllft6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzldes targyht kepezo

termdkek rendelkeznek 6rv6nye s fo rgalomba hozatali enged6llye l.

8.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6sdghibris sz6llit6s, s vdgtil a

szerzod6st6l val6 Megrendel6i e161lls eset6re egyardnt kotb6rt kotnek ki a Szrillit6 terh6re,

amelynek m6rt6ke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek

figyelembevdtel6vel napi /, ezrellk.,legfeljebb azonban az erintelt 5ru-6rt6k llYo.-a.

HibSs teljesit6ssel kapcsolatban I0% nagys6gri minos6gi k6tb6rt lehet kdvetelni, de

ugyanilyen m6rt6kri a Megrendel1 Sltaldrvdnyesitett meghirisul6si k<jtb6r is akkor, amikor

el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
Tisztflban vannak a szerzldo felek azza\ hogy a kdtb6rkiivetel6s behajttisan trilmen6en a

Megrendell a szerzod6sszeg6sb6l eredo kdrhnak megt6ritds6t is k<jvetelheti a Szrillit6t6l, a

k6r 6sszeg6be azonban amdr behajtott kdtbdr dsszege belesz6mit.
A kdtbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.

A kdtb{rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdmlitb6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6

<isszeg6b6l levonni.

g.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szfllit6hoz intezett nyilatkozattwal azowrali

hatilllyal el6llhat a szSllithsi szerzodestol, vagy b6rmely rcszltol,ha:
- a Sz6llit6 az egyesr6ssz6llitdsokkal 15 napot k6sett;

- a Szillit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, <incsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felszfimolilsi elj 6r6s folyik ellene ;

- a Szfllit| szerzoddsellenesen besztintette sziilitilsait.
Ha a Megrendel6 aszerz6d6st a fenti bdrmely okb6l megszi.inteti egyoldaltnyilatkozathval a

Szfllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.
A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzlddst felmondani - ha szi.iks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehetovd teszi, hogy a szerz6ddssel drintett feladata ell6tdshr6l

gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6llit6ban kcizvetetten vagy kozvetlentil 25%o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdas6gi t6rsas6g,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban meghatinozott felt6teleknek.

b) a Sz6llit6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni reszeseddst szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasfryi t6rsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdl,s k) pontj6ban meghatbrozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eseten a Sz6llit6 a szerzodds megszun6se elott m6r teljesitett

szol g6ltat6s szerzo d6 ss zeri p 5nzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

Hivatkozva az 46/2012. (IIL28 ) Kormdnyrendeletben foglaltakra az intdzmdny szerzdd,ises

k1telezettsdget kizdr6lag a Polgdri Torvdnykonyvrcil szdl6 1959. dvi IV. tdrvdny 228. S (2)

bekezddse szerinti, arra vonatkozd bont6 feltdtellel vag)/ qrra az esetre rdgzitett felmonddsi
joggat vdllalhat, hogy amennyiben a beszerzds tdrgydra vonatkoz1an a kozpontosftott



kozbeszerzdsi rendszerben keretmegdllapodds vagy szerzddds kerill megkotdsre' a

kdzpontos{tott ktzbeszerzds rendszer,lben 
-kelt 

a beszirzdst megval's{tania' Az int',zmdnynek

semmilyen hdtrdnyos kdvetkezmdnye nem szdrmazhat a szerzddds felmonddsdb6l'

10./ A Sz6llittft az efverryes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzod1s teljesit6se ,orin 
-a - 

Megrendel6vel, 
. 
annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban' E titoktarl6si

kotelezettsdg kitef;J a Sz6ilit6 arkarmazottaira, munkat6rsaira, besz6uit6ira, akiket

tev6kenys6gi.ik megkezddse elott koteles a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen

figyelmeztetni.
A Sz6llit6 a Megrendel6 enged6lye nelkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a

szerz1d1s,illetve azzalkapcsoi'utbuob6rmely m6s dokument6cio vagy informt*i6 adatait'

A m6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa n61ki.i1 titkos inform6ci6t egyik f6l sem teheL kozze'

harmadik szem6ly ren"delkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos es 6rv6nyes

jogszab6ly alapianvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli'

A Sz6llit6 kifog6stalan teljesites6r6l iieljes term6km.ennyis6g 6tad-6s-6tvetel6t kovetoen a

Megrendeld ir6sban nyilatkozik. n u.gr.ndel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a sz6llit6r,

hogy a Megrendel6t referencialist6j6n 
-f.lti.ittt.rr. 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett

m6lon - marketingtev6kenys 6 gdben felhaszn6lhas s a'

A ktirfdldi ad6ittei6s6gU Szaltito koteres a szerzodlshez a,a vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hatos6gtol a magyar ad6hat6s6g kozvetleni'il

beszerezheti arttvonatkoz6 adatokat az orszilgokt<ozotti jogsegdly igdnybev6tele n6lkiil'

Jelen szerzoddsben nem szabilryozott kdrdZsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l

ftiggti"n vagy a Szfllit6 elfogadott aifinlata' vagy pedig a Kbt'

uliitututartimattekintik a felek ir6nyadonak azzal, hogy t6teles jo

a Kdzbesz erzfusi Torv{nyt 6s a Magyar Polg6ri Torv6nyk )nyv i

szab 6ly ait fo gi 5k alkalmazni'
A Megrendeldnek 6s a Sz6llit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s irton rende zrenek"mrnden olyan nezeterterest, vagy vit6t' amely kozottiik

a szeruodessel kapcsolatban meriil fel'

Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres utra keriilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

Megrendel6 sz6khely 6hez igazodik 
-

Ert a sz6llit6si szerzodkst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatk ozataiwal mindenben

mege gy ezot helybenha gy 6lag al6irt6k'

Budapest, 2014. januhr 21.

mint Szfllit6
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