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GrkI 'sz Al,l,irAsr s znnz6o n s
amely l{trejott egyrlszt a Budapest, Haller :utca29. sz6m alatti sz6khelyu Gottsegen Gyiirgy
Orsz{gos Kardiolt6giailntfizet, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),
m6srdszt
a Kereskedelmi 6s Hitelbank Zrt. bankn6l vezetert 10403428-50515756-80721000

bankszhmlaszfumi, 09-10-000002cegSegyzek szttmt DISPOMEDICOR Zrt. nevi szfiIit6,
4032 Debrecen, Fiiredi ft 98. sz6khelyri k6pviseletre jogosult szemdly: Tolvaj Ldszl6ne

kdzdtt, az ajhnlatitban felsorolt term6kek szi.Jlitdsdra a kovetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Szfllft6 ezen szerzodds alairhs6val a Megrendelo 6ltal a Kbt. l22lA. alapjirn kiirt
,,Sz6tt mtit6ti kiitszerek beszerz6se" tftrgyl GAZD E3-712013 ikt. sz6mri kozbeszerz6si

elj6r6s ajdnlataelfogad6sa eredmdnyek6nt kotelezettslget v6llal arra, hogy az ajdnlatk&o 6ltaI

az ajdnlatt6teli dokument6ci6ban felsorolt ds az Megrendel6 6ltal elfogadott

term6kmeruryisdget az ugyanott meghatfuozott minosdgben a Megrendelf rcszdre leszdllitia.

A szerzodds id6tartama a szerzodes alttirhsffi kovetoen I2h6napigtatt.

2.1 Szfllitt6 tudom6sul veszi, hogy

drumennyis6get olyan m6don kciteles

szabfiyozhsra kertil.
Megrendell az L/ pontban emlitettek szerint a Szdllitrf minden eltdrds

ajtnlat szerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban

Szfllit6t6l rigy, hogy a szerzodeses id6szak vdgeig a teljes mennyis6g -

keriilion.

a Megrendeld az Ll pontban meghalirtozotl
tole megv6s6rolni, ahogy ez a jelen pontban

n6lkiil elfogadott
v6s6rolja meg a

30 Yo-a lehiv6sra

3.1 Szfllit6 kcitelezi magtfi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ilrukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vhlaszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beltil havonta

olyan iitemez6sben sziilitja le a Megrendel6 fital e:r,re feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghatftr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo sz6lIit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabfiyszerien, ha a Szrfllit6 vagy az illtaIa igenybe vett Fuvaroz6 az irukat 1'artalmaz6 egyes

szfilitmfunyokat a Szfllit6 kocktzathra a Megrendel6 k<izponti rukthrdba (1096 Budapest,

Haller u.29.) leszilllitja, (leszallittatja) 6s a ki.ildem6nyt csomagol6si egys6genklnt 6Isz6molva

a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemlly rdszdre mennyisdgileg 6tadta. A Szillft6 a

lesz1llitott term{keket bontatlan gytri csomagol6sban, gyhri tartoz6klista aIapi6n,

minos6gtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyiitt adia at a Megrendel6nek. A
..o-ugol6rnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t afuvatozils 6s a t6ro16s

idotartama alatt megovj a.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelil aleszilllitott term6k

mennyis{gi, minos6gr tfivetelet folyamatosan vegzi. A Szr[llit6 villIaIja, hogy a szerzodls

teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Abban az esetben, ha a Szdllit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, ugy a Megrendeld
jogosult a le nem sztilitott 6rucikkek tekintetdben a megrendeldstol e161lni.
-Efyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a Szfllit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajilnlat szerinti

6r szolgfi.
A szirzodes teljesitds6ben kozremrikodo, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rtekben ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: -
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vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban i kdtelezettsdg

k kdsedelme vagy elmulasztdtlu' a" tgyanigy az 3 kotelezetts6gek

kiviil hagy6sa"' a jelen szallitasi-- szeizodes elenti' aminek

en a SzitiitOt a jelen szerz6d6sben szabillyoz

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen s

uttuio*-ut is megism6tloJn6k, .6gy aMegrendel1 a sz6llit6si

jog6t gyakorolhatja a jogi t<ovett"r-e"V.if. 6rvdnyesitdse mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

rgazolni lenne kotele s.

5.l Megren ljesit6s6t igazoro szabillyszeri. mindkdt f6l 6lral alftirt ifiv'telr

erismervennyel it, uKbt."130. $-a varamint az Art 36/A.$ szerint 60 napon

beliil banki 6tut ki a Szfllit6nak'

Nem vitato tt a szerzodo felek 61tal, hogy a szeruodeses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba

csak azok az hrak,6rk6pz6si tenyez{k 6s k6lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyekel az 1./ pont 6rtelm6ben i Srettitlt elfogadott ajhnlata tartalmaz'

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorczhgi vagy a vilfrypi.aci.iltak mikdppen alakulnak' 6s hogy

no!"yan vdltozik a iiflaciOs r6ta, vagy a devrza 1tszhmithsi kulcs'

A Me grendelo elole get nem frzet'

A sz6ml6hoz tartoz6lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Megrendel6t6l sz6tmaz6 - 6tv6teli

elismerv6ny t szfilitolev6llel csatorni kell 6s" tz igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t a Szdllittf

kozvetleniil azlntezet Gazdashg\Igazgatoshg 
roszitetthat6rid6n beliil nem

,uialyai szerinti mindenkori

Kbt. 56. $ (1) bekez
mertilnek fel, 6s

asak. A Sz6llit6 a

tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo szhmhta

s,e,inti iigyletekr6l a megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

6 S zerzodo felek abban, hogy a sz6l|it6sb61, ill. fuvaroz6sb6l ered6

h a lehiv6 a3.l pontbanszabilyozott teljesit6s megt<irt6nt6tol szftmirott

3 gosult a szfllit6val szer 
flllntt*r.ot .t, hi6nyokkar kapcsolatos

leliil b6rmikor kifog6s tdrgydvh teheti a

g 6rv6nYben van'

.tt3ott 
"io, 

a lehivo tartozik - a ielzett 3 napos

hat6ridon beitil - a Szfllit6t kdzos jegyzokciny

bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt ren

6rdekmril6s 6nak igazoldsa n6lkiil a szerzodl

k6rt6rit6st kovetelhet'

7.1 szerzodo felek egyetdrlenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

jot6ll6s szab1lyaira - a, Ll pontban foglaltak fiigev6ny6b en - az elfogadott aj1nlat tafialma az

irdnyado.



Ha Sz6llit6 a minosdgi hibas term6ket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jogriban 6ll a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a
megrendel6st6l el61lni.
Ha a Szfllit| a j5t6II6si kcitelezettsdge alatt kicsereli a leszfllitott eszkdzdk b6rmely rdsz6t,

annakj6t6ll6si ideje a csere napj6val fjra kezdodik.
Szfllitri kijelenti 6s szavatossdgot v6llal azert, hogy a jelen szerzodds tdrgyflt kepezo

termdkek rende lkeznek 6rv6nyes forgalomb a ho zatali enged6llyel.

8.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s v6giil a
szerzodlstol val6 Megrendel6i el6116s eset6re egyarttnt kdtbdrt kotnek ki a Sz6llit6 terh6re,

amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi Y, ezrellk.,legfeljebb azonban az lrintelt 6ru-6rt6k llYo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hibdval 6rintett term6kek nett6 6rt6kenek l0o/o m6rt6kri

minosdgi kotbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Megrendelf 6ltal 6rv6nyesitett

meghirisul6si kcitb6r is akkor, amikor el6116si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
TisztSban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kcitb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Megrendelf a szerzld6sszeg6sbol eredo kfirdnak megt6rit6s6t is kovetelheti a Sz6llit6toI, a
k6r risszeg6be azonban amhr behajtott kotb6r osszege belesz6mit.
A kdtbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 j ogosult a benyrijt ott szfmlfh6l visszatartani 6s azt a v6gszSmla netto

cisszeg6bol levonni.

9.1 A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sziilit6hoz intezelt nyilatkozatfxal azonnah

hat6llyal el6llhat a sziilitftsi szerzoddstol, vagy b6rmely tdszdtol,ha
- a Szdllitf az egyesrdsszdllit6sokkal 15 napot kdsett;

- a Szillit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene csodcit jelentettek be,

felszdmolilsi elj 6r6s folyik ellene ;

- a SzilJlitf szerzoddsellenesen besziintette sz6llit6sait.
Ha a Megrendel6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatfwal, a

Sz:illit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.

A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiksdges olyan

hat6ridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel drintett feladata eIl6thsdr6I

gondoskodni tudjon - ha
a) a Sz6Ilit6ban krizvetetten vagy kdzvetlentil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdasiryi thrsashg,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj,Sban meghatdrozott feltdteleknek.

b) a Sz6llit6 kozvetetten vagy krjzvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdashgi t6rsasfgban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfurozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n a SzillIitS a szerzodds megsztin6se elott m6r teljesitett
szolgilltatfs s zerz6 d6 s s zerd p enzbe I i e I I endrldk 6re j o go sult.

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

szerzoddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,Az (I) bekezd6s b) pontja alapjin gy6gyszer vagy

fertotlenit6szer beszerzds6re kotott szerzoddsben, amennyiben a szerz6d6s egy 6vet

meghalad6 idotartamir tart6s jogviszonyt hoz l6tre, az intezmdny szerzod6ses kcitelezettsdget

kizdr6lag a Polg6ri Tcirvdnyk<inyvrol sz6lo 1959. 6vi IV. tcirv6ny 228. 5 (2) bekezd6se

szerinti, arra vonatkoz6 bont6 feltdtellel vagy at-ra az esetre rogzitett felmond6si joggal

vdllalhat, hogy amennyiben az adott hatSanyagra vagy fertotlenit6szerre vonatkoz6an a
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kiizpontositott kozbeszerzlsi rendszerben keretmeg6llapod6s vagy szetzodes keriil
megkot6sre, a kozpontositott kozbeszerz6s rendszerdben kell abeszerzdst megval6sitania'"

l0.l A Szrtllit6t az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

szerzodls teljesitdse sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemi adat, informdcio, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si

kotelezetts6g kiterjed a Szi./rlitf alkalmazottara, munkat6rsaira, besz6llit6ira, akiket

tev6kenysdgiik megkezd6se elott kciteles a Sz6llitri a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Szillitti a Megrendel6 enged6lye ndlktil harmadik felnek nem hozhatja tudom6shra a

szerzod6sben foglaltakon tril, az azzal kapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy

informdci6 adatait.
A m6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet kozz6,

harmadik szem{ly rendelkez6s6re nem bocsiithat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjhnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g k<itelez6 6rv6nnyel elrendeli.

A Szrillit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvetelet kdvetoen a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendeld e nyilatkozattal felhatalmazza a Szi'Jlit6t,

hogy a Megrendel6t referencialistdj6n feltiintesse es ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett

m6don - marketingtevdkenys6g6ben felhaszn6lhassa.

A kiilfdldi ad6illetos6gri Sz6llit6 koteles a szerzoddshez arca vonatkoz6 meghatalmazhst

csatolni, hogy az illet6sdge szerinti adohatos6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil

beszerezheti ardvonatkoz6 adatokat az orszSgokkOzotti jogseg6ly ig6nybev6tele n61kii1.

Jelen szerzod6sben nem szabttlyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

ftigg6en vagy a Szfllit6 elfogadott ajhnlatalartalmdttekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy

tdteles jogizabillyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerzdsi Torv6nyt 6s a Magyat Polg6ri

T o rv6nyko nyv i devonatk o z6 an me gfel el o szab 6ly ait fo gi 6k alkalmazni
A Megrendelffnek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

t6rgyalSsokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzetelterdst, vagy vit6t, amely kdz<ittiik

a szer zo dlssel kapcso I atb an meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitrik illet6kess6ge mindenkor a

Me gren del6 sz6khely ehez igazo dik.
Ezt a sz6llit6si szerzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikal mindenben

mege gy ezot helybenha gy 6lag al6irt6k.

mint Szfllitt6
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Dispomedicor Zrt.

Budapet, 2014. februilr 01 .

Sz6tt mfit6ti kdtszerek beszerz6se
E3-712013

1. sz. mell6klet

C,"-ul ,
mint Szillit6

\

1. Sz6tt hajtogatott lap M6ret Mennyis69 K6dsz6ma
Kiszerel6si

egys6ge

Nett6
6ra

Ft/db

Nett6
iisszira

Jellemzok: | 00o/o tiszta
pamutb6l kdsziilt,
porz6smentesitett,

kl6rmentesen fehdritett.
nem steril. tok6letes

nedvsziv6 tulaj dons6ggal

rendelkezo sebkotozo lap.

Anegyzet 6s t6glalap

alakirra hajtogatott
(m6rett6l ftigg6en) 6s

szorosan egym6sra

helyezett mu

5cmX5cm (kiteritve

20cmX20cm) +10% 60 000 db
t2300032400 400 aJ 174 000

5cmX10cm (kiteritve

20cmX40cm) +10% 190 000 db

12300043400 400 874 00C

7,5cmX10cm (kiteritve

30cmX40cm) +10% 20 000 db

t2300064400 400 8 152 000

l0cmX10cm (kiteritve

10cmX40cm) +10% 350 000 db
1230073200 200 8 2 835 000

2. Hasi tiirl6k

Jellemz6k: l00Yo tiszj.a

pamutb6l k6szi.ilt,

porzSsmentesitett,

kl6rmentesen feh6ritett,
nem steril, tok6letes

nedvsziv6 tulaj dons6ggal

rendelkezo, v6r 6s egydb

testnedvek felsziv6s6ra

alkalmas sebtrirl6.

Minimum l7 sz|las (1cm2),

6 rdstesri

30cmX40cm
+TOOA

75 000 db

t2340076100 100 53 3 975 00C

Nett6 tisszesen: 8 010 000

AFA 2 t62 700

Brutt6 iisszesen: t0 172 700
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