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,,SzfvstabilizAtor beszerz6se kihelyezett druraktdr iizemeltet6s6vel II." az l. sz, melldkletben
meghatirozott fajta 6s mennyis6g szerint 12 h6napra

ADASVETELI SZERZODES

amely l6trejcitt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyii Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardioltfgiailntfizet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

mfsr6szt a ERSTE Bank Hungary bankn6l vezetettll99ll02-02139054 bankszrimlaszfimi,
01-09-361870 c6glegyzdk sz6mi 1046 Budapest, J6sika utca 12. szelchelyti Medibis Kft.
nevti elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: MiszkiewiczKrisztina (a tov6bbiakban: Elad6)

kdzcitt, az ajfinlatdban felsorolt term6kek szilllitisdra a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szetzodds alfiirdsSval a Vev6 6ltal a Kbt. alapjdn kiirt GOKI-312014 ,,
Szivstabilizdtor beszerz6se kihelyezett firurakthr iizemeltet6s6vel II." kozbeszerzdsi
eljdr6s sor6n telt ajitnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kOtelezettseget villIal ana, hogy az
ajdnlatkdriS 6ltal az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az ugyanott meghathrozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re leszilIIitja. A
szerzodds idotartama a szerz6dds al6ir6sdt kcivet6en l2h6napigtart.
A szerz6d6ses 6rat, term6keket, fizet6si hat6rid6ket, valamint a birillatra kertlo egy6b
r lszszemp ontokat a j e I en szer zo dd s mell dklete tartalmazza.

2.1 Elad6 tudomfsul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelen pontban szabillyozhsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az eIad6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajdnlat
szerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formfijdban vhs6rolja meg az elad6t6l
irgy, hogy a szerzodlses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes mennyis6gtol - 30
Vo erejdig lehiv6sra keriilj<in. A kihelyezett 6rvrakt6r tizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket
jelenszeru6d6s elengedhetetlen rlszltkdpezo kihelyezett firvraktdr szeru6dlstartaImazza.

3.1 Elad6 kcitelezi maght ana, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti ftrukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a tdrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sb an me ghatir o z6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szillliths a felek egyezo megrillapoddsa szerint akkor tdrt6nik meg
szabillyszerien, ha az elad6 vagy M illtaIa ig6nybe vett Fuvaroz6 az arukat tartalmaz6 egyes

szilllitmSnyokat az elad6 kockdzatfira a Yev6 61tal megjelcilt teljesitdsi helyekre (kozponti
raktir kihelyezett rakthr r6szlege) leszlllitja, (Ieszilllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si
egys6genk6nt fltszdmolva a lehiv6sban megjelcilt egys6g vagy szemely rcszerc mennyis6gileg
6tadta. az elad6 a leszilllitott term6keket bontatlan gydri csomagoldsban, gy6ri tartoz6klista
alapj6n, min6sdgtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arca,hogy a term6kek 6ps6g6t afuvarozils 6s a tdrolSs
id6tartama alatt meg6vj a.

A minosdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a Ieszilllitott term6k mennyis6gi,
min6sdgi iltvetelet folyamatosan vdgzi. az elad6 villlalja, hogy a szerzodds teljesit6sdnek
id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre rill, konzultdci6s lehet6s6get biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti rakthr (1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezettfrurakthr)
Atv6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
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Abban az esetben, ha az elad6 k6sedelme meghaladn 6 a 15 napot, ugy a Vev6 jogosult a lenem sz6llftott 6rucikkeket az elad6 kdlts6gdre harmadik szem6lyt6f besz erezni 6s a Vev6
s zdkhe ly6re szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerzldii felek abban, hogy
kapcsolatban felmeriilt k<lltsdgei fedezetere i
rir szolg6l.

az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
1./ pontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti

Kap c s o I attart6 a vev<i r 6 sz6r 6l : any aggazdrilko d 6s i o sztiiyv ezet6
Kapcsolattarto az elado r6sz6rol: ...

4'/ Meg6llapodnak a szerz6do felek, hogy a 2.1 es 3.1 pontban szabilyozotf, illetve
kihelyezett fituraktftr rendszer alkalmazitsrin trilmen<ien a Vev6nek joga van
v6ratlanul jelentkez6 6ruhianyaik potlfusira azonnali megrendel6seket- a

- k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az
el
A 

kivtil, raktilri k6szlet6b6l tartozikkieldgfteni.

fe 
ad6 k<iteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a
6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kcitelezetts6g
teljesitdsdnek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kcjtelezettsdgei
figyelmen kiviil hagydsa a jelen adrisvdteli" 

"t"ti6d"t megszeg6s6t jelenti, aminek
kcjvetkezt6ben az elad6t a jelen szerulddsben szabfiyozott kdtb6r eslvagy k1rtefites
fizet6s6nek a kcitelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6ss zegesi eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, tgy aVev6 az adfusveteli szerzbdest6l val6ildll6sdnak a jog6t
gyakorolhatj a a jogi k<ivetkezmdnyek drvdnyesft6se mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne k6teles.

6'l Vev6 a lehiv6s teljesftds6t igazol6 szabfiyszeni, mindk6t fel dltal alfiirt iltveteli
elismerv6nnyel felszerelt sz6ml6t a Kbt. 130. $,u, u Ptk. 6:130. $ (1)-(3) bekezd6s6re,
valamint az Att 36lA.$ szerint 60 napon beltil banki 6tutalissal egyenliti ki az'elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek f/rtal,hogy a szerz6deses id6szak 6lyam6n az egyes sz6ml6kba
csak azok az 6tak, 6rk6pzesi tenyez6k 6s kdltsdgek illlithatot< te, rnegpeiig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az Ll pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott tialitu 1afialmaz,
fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorczilgi vagy a vililgpiaci hrak -ik6pp.n Jlakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl6ci6s rdta, vagy a deviza futszilmithsikulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6mlrihoztattoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vevdt6l sz6rmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
szilllitSlevellel csatolni kell es az igy ki6llftott 6s felszerelt szdmldt az elado k1zvetlenil az
Intezet G azdasilgi lgazgato shgfu a ny($tj a be.
Amennyiben Vevd az eladS szdmlfiiSt a jelen pontban rlgzitett hatririd6n beliil nem
egyenliten6 ki, kciteles az elad6nak a Ptk. idevonatko zo siabSlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

fizet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesit6s6vel <isszefiiggdsben olyan
lyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeiel6
etdben mertilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6krjteles j6vedelm6nek

cstjkkent6s6re alkalmasak. Az elad6 u t 
"rtddes 

teljesft6sdnek teljes id6tartam a alatt
tulajdonosi szetkezetet a Vev6 szhmtra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.



, hogy a szfllit6sb6l, ill. fuvaroziisb6l ered6
szabtiy o zott telj esitd s me gt<irtdnt etol szilmitott
ben felldpni.

sdgi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
n beltil b6rmikor kifog6s t6rgyil6 teheti az
dnyben van.

e16, a lehiv6 tartozik _ a jelzett3 napos
l6re meghivni.

egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
1./ pontban foglaltak fliggvdny6b en - az elfogadott ajariit tartalma az

Ha az elado a min6sdgi hib6s termdket a hibabejelent6st k<ivet6 15 munkanapon beliil nemcserdli ki' a vevdnek jogSban 5ll afentemlitett ilrut harmadik szem6ly6l beszer ezni az elad6krlltsdg6re.

eli a leszilllftott eszk<izdk bfurmely r6sz6t,

hogy a j ele n szeruodls t6r gy 6t kepezo term6kek
ged6llyel.

9'l szeru6d6 felek rigy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a min6sdghibris sz6llftiis, svdgtil a szerzoddst6l val6 Vev6i el6ll6s esetdre egyarantkotb6rt kcitnekkiazelad6 terh6re,amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmlsen szrillitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nekfigyelembevdtel6vel napi Y, ezrellk,legfeljeb eft dru_ertek 6 %o_a.Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett ne k 30o/o_a nagysrigri min6sdgikdtb6rt lehet kdvetgl"],.{. ugyanilyen m6rrd 6nyesitett meghirisuldsi k6tb6ris akkor, amikor el6llisi jogrit volt k6rryrl.r,

Elad6 a teljes nett6 ajdnlati in-ra vetitve, 
.30 

o/: nagys6gri meghirisul6si kcitb6r megfizet6s6tvillalja, amennyiben a sz6llitand6 termdkek szSllitfuJivalictbb, mint l5 napon k6sik, vagy el6lla szeruo dds telj esf td sdt6l.

Tisztdban vannak a szetzldo felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetelds behajtdsrin trilmen6en aVev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kfuilnak riegtdritds6t is kdvetelheti az eladotol, a k6r
cis szeg6b e azonban a m6r behaj tott kcitbdr ci s szegJ be b szdmit.
A kcitb6r akkor is j6r, ha a vev6nek k6ra nem meri.ilt fel.A kdtbdrt a vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a v1gszftmla nett6<isszegdb6l levonni.

r0'/ A Vev6 egyo z intezett nyilatkozatdval azonrrali hat1llyaleldllhat az adiisvdteli s r6sz6t6l,ha:- az Elad6 az egyes kdsett:

8.1 Szerz6d6 felek
j6t6llris szabilTyaira - az
irfnvad6"



- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszimol6si elj ar6s folyik ellene;

- azElad6 szeruldlsellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Vev6 a szerzod6st a fenti b6rmely okb6l .egsziinteti egyoldahi nyilatkozat|val' az elad6

nemjogosultaVev6t6ltov6bbikifizet6seketkdvetelni.

felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel'

feladata ell6t6s6r61 gondoskodni tud.jon - ha

k<izvetleniil 2

en vagy szem6

$ (1) bekezd6s

A fentiek szerinti felmond6s esetdn az eIad6

szolg6ltat6sszerz6d6sszeruplnzbeliellen6rt6k6rejogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012' (III' 2

szerzoddst felbont6 felt6telt, miszerint,,ame
otlenit6

;:v*.
A 4612012. (III. 28.) Korm. r. 6. $ (7) bekezd6se alapj6n t6rt6n6 szerz6d6sbont6s eset6ben a

szerz6d6sbont6ssar,'az ennek k6veGzt6ben elmaradt sz6lrit6ssal, a mdg le nem sz6llitott

term6kekkel kapcsolatban Elad6 semmilyen kovetel6ssel nem 6lhet vev6vel szemben'

fi.1 Az elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kd'telezettsdg terheli a

szerzodds teljesitdse sor6n a Vevdvel, annak tev6kenys

mindennemuadat,inform6ci6,ismeretvonatkoz6saban'
elad6 alkal mazottaira, munkatSrsaira, besz6llit6ira' aki

koteles az elad6 atitoktarthsra hitelt 6rdemloen figyelmeztetni'

Az elad6 a Vevd .ng.Jef'. n6lkiil harmadi < feinek nem hozhatja tudom6s6ra a szerz6d6s'

illetve azzalkapcsolaibun U,lt-"ty m6s dokument6cio vagy informhci6 adatait'

A m6sik fel elozetes j6v6hagyatu 
"eif.tii 

titkos inforrnaciOt egyik f61 sem tehet kdzz6'

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem

j o gszabilly alapj 6n valamely bir6 s6g vagy

A-kiilfdldi ad6illet6s6gti Elad6 koteles

csatolni, hogy az illet6sdge szerinti

beszerezheti a 16 vonatkozo adatokat az o

Az elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a

Vev6 ir6sban nYilatkozik. A Vev6 e

SSeeSezI-el6zetesenir6sbanegyeztetettm6don
felhaszn6lhassa.
szabalyozitt k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

inlat1t,tekintik a felek irdnyad6nak azzal, hogy t6teles

eszerulsi Tdrv6ny 6s a Magyar Polg6ri T<irv6nykdnyv

fogj6k alkalmazni'



A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6kds tton rendezzenekminden olyan ndzeteltdrdst, vagy vitat, amety kciz<itttik
a szerz6 ddssel kapesol atb an meriil fel.
Jelen szetz6d6sb6l szitrmazl 6s peres ritra keriilt jogvitak illetdkess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt az ad6svdteli szetz6d6st aszeruldo felek mint akaratukkal 6s nyilatko zatail<kalmindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag aldirtflk.

Budapest, 2|l4.junius 26.
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Szivstabil izitor beszerz6se
kihelyezett 6rurakt5r
Uzemeltet6s6vel ll.

GOKI-3/2014.

1. sz. mell6kletMedibis Kft.

Budapest, 2014. jUnius 26.
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