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amely l6trejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szttm alatti szdkhelyti Gottsegen Gy0rgy

Orszfgos Kardiol6giai Int6zet, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),

m6sr6szt
a bankn 6l vezetett 12011739-01293200-00100004 banksz6mlaszhmu,0l-17-000337110

cdgSegyz1k sz6mt 1163 Budapest, Czirrlki u. 26-32. sz6khelyti Mercator Medical SA

Magyarorsz6gi Fi6ktelepe nevi szfilit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Ndmeth Eszter (a

tov6bbiakban : Sz:illit6)
k6z6tt, az ajdnlathban felsorolt termdkek sziilitdstra a kdvetkezo felt6telek mellett:

l.l Sz6llit6 ezel szerzodes al6irds6val a Megrendel6 6ttal a Kbt. 122. S (7)-(8) alapiin

kiirt ,,Orvosi seb6szeti 6s vizsgfl6keszfytik beszerz6se" tdrgyit F3l620l3 szhmit

k1zbesz,erz6si elj6rris ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts6get vhllal ana,hogy az

aj6nlatk6r6 6ltal az ajhnlattlreli dokumentdci6ban felsorolt 6s az Megrendeld 6ltal elfogadott

term6kmennyis6get az ugyanott meghatdrozott min6s6gben a Megrendeld r6sz6re leszfillitia.

A szerz6dds id6tartam a a szerzodes alfiirhsitt kovetoen 12 h6napigtart.

2.1 Szrillit6 tudom{sul veszi, hogy a Megrendel6 M l.l pontban meghat6rozott

6rumennyis6get olyan m6don kriteles tole megvds6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szabillyozhsra ker0l.
Megrendel1 az 1./ pontban emlitettek szerint a Szrillit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott

ajailat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat fotm|jhban v6sarolja meg a

Szrf,llit6t6l irgy, hogy a szerzodeses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 Yo-a lehivasra

kertiljdn.

3.1 Szdllit6 kcitelezi magtfi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti furukaL a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztekban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta

olyan iitemez6sben szflllitjale a Megrendeld 6ltal ene feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban meghathr oz6sra kertilt.
A lehiv6snak megfelel(i szallitds a felek egyezo megdllapoddsa szerint akkor tdrt6nik meg

szabtiyszenien, ha a Szrillit6 vagy az ilItala ig6nybe vett Fuvaroz6 az futukattattalmaz6 egyes

sz1Ilitm1nyokat a Szfllit6 kockfnatira a Megrendeld kozponti rakthrhba (1096 Budapest,

Haller u. 29 .) Iesz1llitja, (leszhllittatja) 6s a ktildem6nyt csomagol6si egysdgenk 6nt fitszitmolva

a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemely reszere mennyis6gileg 6tadta. A Szfllit6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista alapiitn,

min6s6gtanrisit6ssal 6s egyeb dokument6ci6kkal egytitt adja ifi a Megrendel6nek. A

.ro11ugol6rnak alkalmasttak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t afuvarczds 6s a t6rol6s

id6tartama alatt meg6vj a.

A min6s6gmegvizsg6lis helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelil aleszilllitott term6k

mennyis6gi, nitr6rEgi 6tvetel6t folyamatosan v6gzi. A Szdllit6 villlalia, hogy a szeru6d1s

teljesitdsenek idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Abban az esetben, ha a Szdllit6 kdsedelme meghaladnh a 15 napot, :iu;gy a Megrendel6

jogosult a le nem szhllitott6rucikkek tekintet6ben a megrendel6stol el6llni.
"Egyet6rten 

ek a szerz6d6 felek abban, hogy a Szfllit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kalcsolatban felmeri.ilt k6lts6gei fedezet6re az Ll pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolg6l.
A rr.o6d6r teljesit6s6ben kozremuk<ido, a beszeruls 6rt6k6nek 10 %-at meghalad6

m6rtdkben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6k neve, cime: -
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6ltal, hogy a lehivdsban foglalt oallit:"'' kotelezetts6g

lmulaszt6sa' de ugyani gy M3'l iontban-el'iiirt' kdtelezetts6gek

gszeg6s6t jelenti' aminek

j kOtb6r 6s/vagY k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kdtelezettsdge te :::it;:;f;lJ:t?til?fati:
i::?,"STf:,:,ffi'fi:t?h* an.rkiir, hogv 6rdekmr'6s6t

isazolni lenne kdteles'

indk6t f6l 6lta1 a\ilirt ifivdteli

B. $ (1)-(2), valamint az Art
6llit6nak.

lYam6n az egyes szttmlftkba

csak azok az irak, lrkdpzdsi ,.He#"?finin:rJ^T:t}#,
m6rt6kben, amelyeket az 1'l 

-i[tpp." ulukrlr,uk,6s hogy

S,

., "tlti.,ite' & igazol6 - 1-]vlegrendel6tol 
s'z6tmaz6 - 6tvdteli

elismervdnyt sz6llit6lev6llel csatolnt k;ii iJ * igy kiaili;; es felszerelt szhml6t" a Szdllit6

kdzvetrentii *mte""tcu'aasai 
,l?f:ffi?fjT,""ti1iti1'"Xrr anr*gzitetthat6ridon beliil nem

6llit6nak a ptk. idevonatko-it t uiatyai szerinti mindenkori

teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezetft u "i 6s a Kbt' 125' $ (5)

szerinti iigYletekrol a meg

an.

Az elozok6t bekezd6s b hiv6 tartozik - a jelzert 3 napos

hat6rid6n beliil - a Szdllit6t

A jelen Pontban
kidertil, hogY a t
ill. a Kbt. rendelkez6sei sze



7.1 Szerz6do felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6l16s szabillyaira - az I./ pontban foglaltak fliggvdnydben - az elfogadott ajfunlattartalma az

ir6nyad6.
Ha Szfllit6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon belill nem
cser6li ki, a Megrendel6nek jogfban 6ll a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a

megrendeldstol el6llni.
Ha a Sz{llit6 a i6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicsereli a leszilllitott eszkciz<ik b6rmely rdszdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Szdllit6 kijelenti 6s szavatoss6got vhllal azdrt, hogy a jelen szerzodes tdrgyht kepezb

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

8./ Szerzod6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s v6giil a
szerzldestll val6 Megrendel6i el6ll6s esetdre egyarttnt kdtbdrt kdtnek ki a Szrillitti terh6re,
amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen szdllitott 6rucikkek brutt6 6r16k6nek

figyelembev6teldvel napi Yz ezrellk.,legfeljebb azonban az erintett ilru-ertdk llYo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban I0% nagys6gri minos6gi kotb6rt lehet kovetelni, de

ugyanilyen mdrtdkti a Megrendelf 6ltal6rvdnyesitett meghirisul6si kdtb6r is akkor, amikor
e16l16si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.
Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendelii a szerzoddsszeg6sbol eredS k6r6nak megtdrit6sdt is kovetelheti a Szdllit6t6l, a

k6r osszeg6be azonban amhr behajtott kotbdr osszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A k6tb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani es azt avegszfimla nett6

osszeg6bol levonni.

9.1 A Megrendeld egyoldahi, ir6sbeli, a Szfllit6hoz intezett nyilatkozatfxa! azonnali
hatally al e I 6l lhat a szfillithsi s zerzo dd st6 1, va gy b 6rme ly r 6szdtol, ha:
- a Szdllft6 az egyes rdssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szdttit6 fizet6skdptelenn6 v6lt, dncsodot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
- a Szr{llit6 szerzod6sellenesen besziintette szfilitdsait.
Ha a Megrendeld a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozathval, a
Szfllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizetdseket kOvetelni.
A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sziiksdges olyan
hatriridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata eII6I6shr6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6llit6ban krizvetetten vagy kcizvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgi t6rsasdg,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.
b) a Sz6llit6 kcizvetetten vagy kcizvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdasiryi t6rsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfnozott felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerzodls megsztin6se el6tt m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerz6d6s s zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

Hivatkozva az 46/2012. (III.2S.) Kormdnyrendeletben foglaltalcra az intdzmdny szerz6ddses

kdtelezettsdget kizdr6lag a Polgdri Torvdnykdnyvrril sz6l6 1959. dvi IV. torv,iny 228. S Q)
bekezd,lse szerinti, arra vonatkoz1 bont6 feltdtellel vag) arra az esetre rogzltett felmonddsi
joggal vdllalhat, hogy amennyiben a beszerzds targtdra vonatkozdan a kdzpontosltott
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kozbeszerzdsi rendszerben keretmegdllapodds vagy szerz1dds kerul megkotdsre' a

kozpontosftott kozbeszerzds rendszerdben 
-keil 

a beszirz,lst megvaldsitania. Az intdzmdnynek

semmilyen hdtranyos kdvetkezmdnye nem szdrmazhat a szerzddds felmonddsdbdl'

l0.l A Sz6llit6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezettsdg terheli a

szerzod6s teljesit6se ,orin 
-u - 

iu.g"lndel6vel, 
. 
annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemti adat, 
'inform6ci6, ismeret vonatkoz6saban. E titoktartasi

k.telezetts6g kiterjed a sz6ilit6 arkarmazottaira, munkat6rsaira, besztilit6ira, akiket

tevdkenys6giik megkezd6se erott koteles a sziilit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Sz6llit6 a Megrendeld enged6lye n6lktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6sira a

szerz6dhs,illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6cio vagy informfrci6 adatait'

Am6sikfe|e|6zetesj6v6hagy6sandlkiiltitkosinform6ci6tegyikf6lsemtehetkozz',
harmadik szemdly rendelkezes6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s drvenyes

jogszab6ly alapjanvalamely birosag vagy m6s hatos6g kotelezo drvennyel elrendeli'

A Sz6llit6 kifog6stalan teljesitds6rOl i teljes termdkmennyisde 6tadhs-6tvdtel6t kovetoen a

Megrendeld ir6sban nyilatkozik. n M.grlndeld e nyilatkozattal ferhatalmazza a szfllit6t,

hogy a Megrendel6t 
-f"lttirrt.rr" 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett

m6-don - marketingtev aszn6lhassa'

A kiilfoldi ad6illetos6 gi sz6 es a szetzod6shez arra vonatkozo meghatalmaztst

csatolni, hogy az illetds6ge szerinti adohatos6gt6l a magyar ado]ratos6g kozvetleniil

beszerezhe ti art]onatkoz6 adatokat az otsztgokt<oztitti jogs :gely ig6nybev6tele n6lktil'

Jelen szerzod6sben nem szabilryozott kdrdzsek tekintetdb ,i ut 1./ pontban foglaltakt6l

Szdllit6 e VagY Pedig a Kbt' 13

tekintik 4 dzzal'hogY t6teles jogs

fdrvdnyt a Magyar Polg6ri Torvdnykonyv ide

szabilly ait fo gj 6k alkalmazni'
A Megrendeldnek 6s a Sz6llit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s irton rende zzenek"rnirrd.n olyan nezeteherest, vagy vit6t' amely kdzdttiik

a sieruoddssel kapcsolatban meriil fel'

Jelen szerz6d6sb6l szfrmazo 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a

Me grendel6 szdkhely 6hez igazo dik'
EzI a szlllititsi szerzodkst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zata\wal mindenben

me ge gye zot he lyb enh agy 6lag al5rirtitk'

Budapest, 2014. januht 21.
MERCATOR Ml:l-:i':-1"!., .r.+

Magyamrszdgi Fii\k:1+:pe
1163 Budapest Czir6ki ir 2{.lil,

Adiszln: 221 5301 i i,-2- 4 2

HU 2215301i1

Banksz,sz.: 1 2011 73S01 233?09'Dc r,Jf iltr4
1.

?l]1t JAI'{ 2 4.
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Mercator Medical SA
Magyarorsz6gi Fi6ktelepe

Orvosi seb6szeti 6s vizsgAl6kesztyUk beszez6se
E3-5/2013

1. sz. mell6klet

2. Steril seb6szeti kesztyti (latex'
pormentes) M6ret Mennyis6q k6dsz6ma

kiszerel6si
esvs6qe

nett6 6ra
Ftlohr

nett6
dsszdra Ft

Jellemzok: Steril, pormentes tbher szinii,

anyaga natfrlatex.
Kioldhat6 protein: < 50pg/g
Maraddk pormennyisdg < 2 mgkeszlyi
AQL: <1,5

Szakit6er6: >l2N
Munkavddelmi szabvdnynak (EN 374) val6

mesfelel6s
8l/2 850 par 102610

50 pdrl

doboz 89 75 650

3. Steril seb6szeti kesztyii (latex, pormentes, fokozott mechanikai ig6ny

Jellemzrik: Steril, pormentes, stitdt szinii,

anyaga naturlatex.

Kioldhat6 protein: < 50ttg/g

Maraddk pormennyisdg < 2 mglkesztyi\

AQL:S1,5
Szakit6er6: >l2N
A srit6t szin a tiikrtiz6ddst csdkkenti, feltilete 7 80 par 101107

50 phr I
doboz 130 r0 400

texfuralt.
Kcivetelm6ny a keszty0 fokozott mechanikai

ellendll6 kdpess6ge. Vastags6ga: 0,30-0,33

mm.

7U2 200 p6r I 01 108

5U par /

doboz 130 26 000

8 160 p6r 101 109

f,u par /

doboz 130 20 80c

4. Steril seb6szeti kesztvii (szintetikus neopr6n' pormentes)

Jellemzok: Steril, pormentes, anyaga

szintetikus neopr6n.

AQL: <1,0
'7 700 p6r l56 r

50 pdr I
doboz 350 245 000

II. Vizse6l6 kesztyiik

5. Vizss6l6 kesztyii, nem steril (vinyl' pormentes)

M 6s 000 db 102903 100 db / dot 61{ 399 750
JEllglttzu[. D6l tL9L llozrr4rcrurt

pormentes, latexmentes, puha vinylbol kdsziilt

vizse6l6 keszWii.

S 3 000 db r02902 100 db / dot 6,15 l8 450

L 9 000 db 102904 100 db / dot 6,15 55 350

6. Vizsgil6 kesztvii, nem steril (nitril' pormentes)

Iellemz6k: Egyszer haszn6latos, nem steril

pormentes, latexmentes, nitrilb6l k6sziilt

vizsg6l6 kesztyti.

M 650 000 db I 7480 I 200 db / dot 1.45 4 842 500

S 24 000 db l'7 4701 200 db / dot 1,45 178 800

L 45 000 db r74901 200 db / dot 7,45 33s 25C

Nett6 dssszesen: 6207 950

AFA osszesen: | 676 r4'7

Brutt6 iisszesen: 7 884 097

Budapest, 2014. ianu|r 21.
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