
szAl,rirAsr sznnz6nns

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca 29. szftm alatti sz6khelyti Gottsegen Gytirgy
Orszfgos Kardiol6giai Int6zet, mint megrendel6 (a tovdbbiakban: Megrendel6),
m6sr6szt
a MKB BANK Zrt. banl<ntl v ezetett | 03 00002-20 104522-00003 2 8 5 banksz6ml aszftmtf , 0 I -

09-681408 cegSegyzek szttmu 1025 Budapest, Sz6pviilgyi ft 146. I. em. sz6khelyri

Sempermed Magyarorszfg Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: T6th Andr6s

Zoltdn igyv ezeto igazgat6 ( a tov6bb i akb an : Szrlllit 6)

k6zcitt, az ajdnlathban felsorolt term6kek sziilitilshra a k<ivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Sz6llit6 ezen szerzodes alfuirits6val a Megrendell 6ltal a Kbt. 122. 5 (7)-(8) alapifin

kiirt ,,Orvosi seb6szeti 6s vizsgdl6kesztyiik beszerz6se" tirgytt E3l612013 szdmu

kozbeszerzdsi elj6r6s ajinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kcitelezetts6get v6llal ana,hogy az

ajdnlatkdr6 iital az ajlnlatteteli dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott

term6kmennyis6get az ugyanott meghathrozott min6s6gben a Megrendelf teszdre Ieszhllitia.

A szerzldds id6tartama a szerzbdes alfiirisffi kdvetoen I2h6napigtart.

/4?- ( tot|

2.1 Szillit6 tudomSsul veszi, hogy
drumennyis6get olyan m6don kciteles

szab itlv o z6sra kertil.
Megrendelf az L/ pontban emlitettek szerint a Szi.Jilitil minden elt6r6s

ajdnlat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formhjhban

Szfllitrit6l rigy, hogy a szerzlddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g -

keriiljon.

a Megrendel6 az l.l pontban meghalflrozolt
t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

ndlkiil elfogadott
v6s6rolja meg a

30 Yo-a lehiv6sra

3.1 Szfllit6 kdtelezi magdt ar.:a, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivds szerinti irukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, v6laszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beltil havonta

olyan iitemez6sben szfllifia le a Megrendeld 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sb an me ghathr o z6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelell szfiliths a felek egyezl meg6llapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg

szabfllyszerien, ha aSzi./rlit| vagy az illtala ig6nybe vett Fuvarozo az tnukattattalmazo egyes

szillitmlnyokat a Sz6llit6 kockizatfra a Megrendeld kdzponti r. rkthritba (1096 Budapest,

Haller u.29.) leszhllitja, (lesz6llittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt 6tsz6molva

a lehivdsban megjeldlt egys6g vagy szemely reszerc mennyis6gileg ifiadta. A Szfllit6 a

leszSllitott term6keket bontatlan gyhri csomagol6sban, gyhri tartoz6klista alapi6n,

min6s6gtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyiitt adja at a Megrendel6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvatozhs 6s a t6rolSs

idotartama alatt me g6vj a.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelil aleszilllitott term6k

mennyisdgi, min6s6gi 6tvetel6t folyamatosan vdgzi. A Szillit6 villlaIja, hogy a szerz6d6s

teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6sdget

biaosit.
Abban az esetben, ha a Szdllit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, :'u,gy a Megrendel6
jogosult a le nem szilllitott 6rucikkek tekintetdben a megrendeldstol el6llni.
-Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a Szillit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolg6l.
A szirz6des teljesit6s6ben kozremrikddo, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-at meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: -



fitszhmithsi kulcs'
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zabillY ai szerinti mindenkori
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7.1 Szerz6do felek
j6tdll6s szabfilyaira - az

ir6nyad6.
Ha Sz6ltit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst
cser6li ki, a Megrendeldnek jog6ban 6ll a le nem

egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

1 ./ pontban foglaltak fliggvdnydb en - az elfogadott ajftnlat tartalma az

kciveto 15 munkanapon beliil nem

szilllitott 6rucikkek tekintet6ben a

megrendel6st6l e161lni.

Ha a Szdllit| a j6t6ll5si kdtelezettsdge alatt kicsereli aleszilllitott eszkcizdk b6rmely t6sz6t,

annak j6t6ll6si ideje a csere napi|vahijra kezdodik
Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerzod6s

term6kek rendelkeznek 6rv6nye s forgalomba hozatali enged6llyel.
targydt klpezo

8.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit5s, s v6giil a

szerzoddstll val6 Megrendeldi el6ll6s eset6re egyardnt kdtbdrt kdtnek ki a Szillit6 terhdre,

amelynek m6rtdke kdsedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek

figyelembev6teldvel napi % ezrellk.,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k l}Yo'-a'

ffiUas teljesit6ssel kapcsolatban 10% nagys6gri minos6gi kotb6rt lehet kovetelni, de

ugyanilyen m6rt6kri a Megrendeld 6ltal 6rv6nyesitett meghiirsul6si kotbdr is akkor, amikor

el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.
Tiszt1ban vannak a szerzldo felek azzal, hogy a kotb6rk<ivetel6s behajtris6n trilmen6en a

Megrendell a szerzoddsszeg6sb6l eredo kafinak megt6rit6s6t is k<ivetelheti a Szfllit6t6l, a

k5r 6sszeg6be azonban amtr behajtott kcitbdr cisszege belesz6mit.

A k<itb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem meriilt fel.

A k6tbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6

6sszeg6b6l levonni.

g.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sziilitlhoz intezett nytlatkozat|val azdnnali

hatilllyal eldllhat a sz6llit6si szeruoddst6l, vagy b6rmely tdsz6tol,ha:
- a Szfllitil az egyes rdsszrlllft6sokkal 15 napot k6sett;

- a Sz6llit6 fizeteskdptelenn6 v6lt, <incsodot jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
- a Szilli t6 szerzoddsellenesen besziintette szflllitdsait'
Ha a Megrendel6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatixal, a

Szfllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tovfbbi kifizet6seket kovetelni.

A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha szi.iks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata el16t6s6r6l

gondoskodni tudjon - ha
o) ustattit6ban k<lzvetetten vagy kozvetlentil 25%o-otmeghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

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

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.

b) a Sz6llit6 krizvetetten vagy kcizvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdashgi tdrsasdgban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfirozott feltdteleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eseten a Sziilit6 a szevodds megsztin6se elott mdr teljesitett

szol g6ltat6s szerz6 d6s s zeri pdnzbeli ell endrtdk6re j o go sult.

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

kotelezettsdget kizdrfilag a Polgdri Torv,lnykdnyvr1l sz6l6 1959. dvi IV. torv,lny 228. S (2)

bekezd,lse szerinti, arra vonqtkoz6 bonto fettdtellel vag/ ata az esetre rAgz{tett felmonddsi
joggat vdllalhat, hogy amennyiben a beszerzds tdrgtdra vonatkoz6an a kozpontosftott



kdzbeszerzdsi rendszerben keretmegdllapodds vagy szerzfidds keriil megkr)tdsre, a

kyzpontos{tott kozbeszerztis rendszerdben tttt o beszerzdst megval1s{tania. Az intdzmdnynek

seimilyen hdtrdnyos kdvetkezmdnye nem szdrmazhat a szerzfid'ls felmonddsdb6l-

l0.l A Sz6ttit6t az &v6nyes jogszabSlyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezettsdg terheli a

szerz6d6s teljesit6se .o.ir a Megrendel6vel, annak tev6kenysdg6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sdban. E titoktart6si

k<itelezetts6g kiterjed a Sz6llit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, besz6llit6ira, akiket

tev6kenysdgiik megkezddse elott kdteles a sz6llit6 a titoktartasra hitelt drdemloen

figyelmeztetni.
A 

-szfllitt6 
a Megrendeld enged6lye ndlkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sdra a

szerz6d1s,illetve izzalkapcsolatban bdrmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatalt.

A m6sik fel el;zetes jOv6hagy6sa n6lki.il titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapjdnvalamely biros6g vagy m6s li'
A-Szflllit6 kiiog6stalan teijesit6sdrol a teljes kdvetoen a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megren a Szhllitilt'

hogy a Megrendel6t ieferencialist6j6n feltiintesse es ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa'

A ktilfrldi ad6illei6s6gti Szalito kdteles a szerzodlshez ana vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az iilEtos6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar adohatos6g kozvetleniil

beszerezhe ti ar6vonatkoz6 adatokat az orszhgokkcjzotti jogseg6ly igdnybevetele n6lkiil.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rdesek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiigg6en vagy a Szdllit6 elfogadott ajdnlata, vagy pedig a Kbt. 132. $ szerint m6dositott

uliitututaiitmattekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy tdteles jogszabdlyi rendelkezdsk6nt

a Kozbesz erz1si Tdrv6nyt 6s a Magyar Polg6ri Torv6nykdnyv idevonatkoz6an megfelelo

szab 6ly ait fo gj 6k alkalmaznt.
A Melrendekinek 6s a Sz6llit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy kozvetlen

t6rgyJ6sokon b6k6s riton rende zzenek*ind.n olyan nezeteltdrdst, vagy vit6t, amely kdzottiik

a szerzlddssel kapcsolatban mertil fel.

Jelen szerz6d6sb6l szhrmaz6 6s peres

Me grendeld sz6khely ehez igazodik.
Ezt a szilllitdsi szeru6d6st a szeru6d6 felek

me ge gyez6t helybenhagy6lag alilitthk'

ritra kertilt jogvit6k illetdkessdge mindenkor a

mint akaratukkal 6s nyilatko zataikal mindenben

Budapest, 201 4. jamhr 2l .
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Orvosi seb6szeti 6s vizs g6l6keszty0k beszerz6se
E3d2013

1. sz. mell6klet

I. Seb6szeti kesztviik M6ret Mennvis6s k6dsz6ma

kiszerel6si
esvs6ge

nett6 rira
nett6

iisszfra
Ft/p6r Ft

1. Steril seb6szeti kesztyti (latex'
porozott)

Jellemz6k: Steril, enyh6n porozott, feh6r

szimi, anyaga natrirlatex.

Kioldhat6 protein: < 100pg/g

Maraddk pormennyisdg < 400

mg/kesztyti
AQL: <1,5

Szakit6er6: >l2N
Munkavddelm i szabv ilnynak (EN 3 74)

va16 megfelelds

6 300 per 82605460C

420 p6r/

karton 52 rs 600

6112 3 800 pflr 826054620

420 pdr/

karton 52 197 600

7 28 000 par 826054700

420 p6rl
karton 52 r 456 000

7U2 21 000 pat 826054720

420 pir/
karton 52 r 092 000

8 l4 000 par 826054800

420 p6r/

karton 52 728 000

8112 2 000 par 826054820

420 p6rl
karlon 52 104 000

9 300 par 8260s490C

420 phrl

karton 52 15 600

3 608 800

9'.74 376

Brutt6 iisszesen: 4 583 176

Budapest, 2014. januir 21.
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