
,,Mellkasi sziv6k, szir6 , filterek beszerz6se II" ,,
szerint 12 h6napra

ADASVETELI SZERZOArtS

amely l6trejdtt egyreszt a Budapest, Haller :utca29. sz6m alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailntilzet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vevd),

a CITI bankndl vezetett 10800007-600000000-13431019 banksz6mlasz6mit, 0l-09-262000
cdgtregyzdk sz6mu 1223 Budapest, Kist6t6ny u. 16. sz6khelyti Planmed Kft. nevti sz6l1it6,

k6pviseletre jogosult szem6ly: Winkler Magdolna 6s Dr. Debreczenin6 Kovics N6ra: (a
tov6bbiakban: Elad6)

kdzdtt, az ajtnlatilban felsorolt term6kek szilllitdsilra a kovetkezo felt6telek mellett:
l.l Elad6 ezerT szerz6des alfuirds6val a Yev6 6ltaI a Kbt. alapjSn kiirt GOKI 412014. sz.

,,Mellkasi sziv6k, sziir6k, filterek beszerz6se II. ,,kdzbeszerzlsi elj6r6s sor6n tett ajinlata
elfogadfsa eredm6nyek6nt k<itelezettsdget villlaI arra, hogy az ajdnlatkero 6ltal az aifinlatt

dokument6ci6ban felsorolt 6s azYev6 5ltal elfogadott term6kmennyis6get (minusz legfeljebb

30 %-ot) az ugyanott meghatSrozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re leszilllitja. A szerz6d6s

idotartama a szerzodls aI6ir6sdt kdvet6en 12 h6napig tatt.
Az elad6jogosult a szerzodds id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ term6ket szilllitani, az

6r vagy egy6b szerzoddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-6rtek ardnyossdgot es a
szakmai minos6gi megfelel6st a vev6 k6pviseldj6vel ktiteles egyeztetni.
A szeruoddses arat, termdkeket, frzetdsi hatrlrid6ket, valamint a birilatra keriil6 egy6b

16 s zs zemp ontokat a j el en szerzo d6 s me I I 6kl ete tartalmazza.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatttrozott 6rumennyisdget

olyan m6don kciteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabfiyozfisra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerirrt az elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott aifinlat

szerinti term6keit havonta azLrn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6sarolja meg az elad6t6l

rigy, hogy a szerzodlses id6szak vegeig a teljes mennyis6g, illetve a teljes mennyis6gt6l -30

'h erejlig lehiv6sra keriiljdn. A kihelyezett trwakthr izemeltetls6vel kapcsolatos felt6teleket
jelenszerz6d6s elengedhetetlen rlszltkepezo kihelyezett firwaktSr szerzoddstartalmazza.

3.1 Eladti kdtelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ilrukat a

lehivisban foglalt mennyisdgben, villaszt6kban 6s m6retben a tilrgyh6napon beli.il havonta

olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6 6Ital erce feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sb an me ghathr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelell szdllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrl6nik meg

szabllyszenien, ha az eIad6 vagy az iitala ig6nybe vett Fuvarozo az 6rukat tattalmaz6 egyes

szflllitmhnyokat az elad6 kockizatdra a YevS 6ltal megjelolt teljesitdsi helyekre (kdzponti

rakthr kihelyezett raktfr r6szlege) Ieszfllitja, (lesz6llittatja) 6s a kiildemdnl't csomagol6si

egys6genkdnt fitszSmolva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemlIy rlszdte mennyis6gileg

ffiadta. Az elado a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gyitri tattozdklista

alapjdn, minos6gtanrisit5ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana,hogy a telm6kek 6ps6g6t afuvarozhs 6s a t6rol6s

idotartama alatt me g6vj a.

A minos6gmegvizsgillfs helye a Vevd sz6khelye. A Vcv6 a leszhllitott tetm6k mennyisdgi,

minos6gi tfivetelet folyamatosan vdgzi. Az eIad6 v6llalja, hogy a szerzodes teljesitds6nek

id6tar"tama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehetos6get biztosit.

Teljesit6si hely: Kiizponti rakthr (1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett fruraktfr)
Atv6telre jogosult szem6l)': rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizolt szemdly.

Abban az esetben, ha az elad6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, :iu;gy a Vev6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkeket az elad6 koltsegere harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6

s z6khe lv6re szilllittatm.



\,
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal \.,

kapcsolatban felmeriilt k0lts6gei fedezetere az T.lpontban emlitett elfogadott ajfunlaL szerinti '.
6r szolgSl.
Kap c s o I att art6 a V evo r 6 szdr ol : any aggazdLilko d6s i o szt|lyv ezeto
Kapcsolattarlo az eiad6 rlszerol: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabiiyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett iruraktdr rendszer alkalmazdsdn trilmen6en a Vevdnek joga van
ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik potl6s6ra azonnali megrendel6seket- a

szerz6d6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6si.il6 nyilatkozatokat - adjanak fel az
eIad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivtil, raktdri k6szlet6b6ltartozikkiel6giteni.
A soron kiviili iigyint6z6st - felhivrisra - az elad6 k<jteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a sz5,llitf.si hat6rido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szfilitlsi kotelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kdtelezetts6gek
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen szttllititsi szerzodds megszeg6s6t jelenti, aminek
kovetkezt6ben az elad6t a jelen szerz6d6sben szab|lyozott kdtb6r eslvagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a k<itelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset m6sodik
alkalommal is megism6tlodn6k, '6gy a Vev6 a szdllitflsi szerzoddstol va16 el6ll5s6nak a joght
gyakorolhatja a jogi kcivetkezmdnyek drvdnyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne kdteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazolo szabillyszeri. mindk6t f6l 6ItaI alfiirt ifiveleh
elismerv6nnyel felszerelt szfrmlilt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art. 36/4..$
szerint 30 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenlfti ki az elad6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek 6Ital,hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes szhmlilkba
csak azok az 6rak, ilrkepzesi tenyezok 6s kcilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrl6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott ajSnlata.tartalmaz,
fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorszdgi vagy a vililgpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy
ho gyan v illtozik az infl6ci6 s r 6ta, v agy a dev iza Stszdmitdsi kulc s.

A Vev6 el6leget nem fizet.
A szhmlShoz tartoz6lehiv6s teljesft6sdt igazol6 . a Vevdt6l szhrmaz6 - 6tv6teli elismervdnyt
szilllitolevellel csatolni kell 6s az igy ki6llitott ds felszerelt sz6ml6t az eladS k<izvetleniil az

Intdzet G azdas 6gi I gaz gat6 sitgdr a nyftj a b e .

Amennyiben Vev6 az elad6 szfimlajdt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenliten6 ki, koteles az elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szab|lyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az elad6 nem fizet, illetve sziimol el a szerz6d6s teljesitds6vel osszefiiggesben olyan
k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
tfrsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6kciteles jovedelm6nek
csokkent6sdre alkalmasak. Az elad6 a szerzodes teljesftdsdnek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vevo szdmira megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekr6l a Vevot halad6ktalanul 6rtesiti.

7,1 Egyet6rtenek a szeruodo felek abban, hogy a szlllitilsb6l, ill. fuvarozisb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a3.l ponlban szabillyozott teljesitds megtort6nt6t6l szftmitott
3 munkanapon beliil jogosult az eladoval szemben fell6pni.
Az egyeb minosdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szIel6s6t kcivet6 3 napon beli.il b6rmikor kifog6s tdrgydvd teheti az

elad6nril, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rvdnyben van.
Az elozo kdt bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tafiozik - a jelzelt 3 napos
hat6ridon beliil - az elad6t kdzcis jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
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A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha

kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti aj6nlatban

foglalt minos6gi kdvetelm6nyeknek, a Vevd a jelen szerz6d6sben szabftlyozott mdrtdku

min6s6gi kdtb6rt eslvagy k6ft6ritdsi ig6nyt drvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezdds

m6sodik fordulatSban leirt rendszerbeli minos6gi elterdst tapasztalna, ugy 6rdekmril6s6nak

igazolfsa n6lkiil a szerulddstol nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtbert 6s k6rtdrit6st

kovetelhet.

8.1 Szerz6do felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossdg 6s

j6t6ll6s szab|lyaira - az l.l pontban foglaltak fiiggv6ny6berr - az elfogadott aiftnlattartalma az

irhnyad6.
Haz elad6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett firttharmadik szemdlyt6l beszerezm az eladS

kolts6g6re.
Ha az elado aj6t6ll6si kotelezettslge alatt kicser6li aleszhllitott eszk<izok b6rmely rdszel,

annak j6tdll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Elad6 kij elenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a j ele n szerzodds tdrgyftt kepezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

vdgiil a szerzldlstol val6 Vev6i elill6s eset6re egyarftnt kotb6rt kcitnek ki az elad6 terhdre,

amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rldk6nek

figyelembevdtel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az erintett 6ru-6rtdk 6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rfi firtlkilnek 30%o-a nagys6gir min6s6gi

kotb6ft lehet kovetelni, de ugyanilyen mdrtdkti a Vev6 6ltal ewenyesitett meghirisul6si kotb6r

is akkor, amikor elill6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6na vetitve, 30 % nagys6gri meghifsul6si kdtbdr megfizet6sdt

vfilalja, amennyiben a sz6llitand6 termdkek szilIlitdshval tobb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerzodls telj esit6sdt6l.

Tiszthban vannak a szerz6do felek azzal, hogy a kotb6rkcivetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szerz6ddsszeg6sbol eredo khrdnak megt6rit6s6t is kcivetelheti az elad6t6l, a kftt
ci s s ze g6b e azonb an a m6r b ehaj tott kotb 6r d s s ze ge b eIe sz6mit.

A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem mertilt fel.

A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott sziml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla netto

osszeg6bol levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az elad6hoz int6zett nyilatkozathval azonnali hatfllyal
elSllhat a sztilitdsi szerzod6st6l, vagy b6rmely rdszdtol,ha:
- azelado az egyes rdssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- az elad6 fizet6sk6ptelenn6, v6lt, <incsodcit jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszhmolSsi elj 6r6s folyik ellene ;

- az elad6 szerz6ddsellenesen besziintette sziillit6sait.
Ha a Vevd a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyolclalir nyilatkozalfval, az elado

nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizet6seket k<jvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzldest felmondani - ha sztiksdges olyan hat6rid6vel,

amely lehet6v6 teszi, hogy a szeruoddssel 6rintett feladata ellftdsdrol gondoskodni tudjon - ha

a) az elad6ban kcjzvetetten vagy k<izvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerrnt jogk6pes szervezet, amely

tekintet6ben ferur6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghatfirozott valamely felt6tel.

b) az elad6 kcjzvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerin t jogk6pes szervezetben, amely

tekintetdben a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjilbanmeghatdrozott valamely felt6tel fenn6ll.



A fentiek szerinti felmond6s esetdn az elad6 a szerz6d6s messzrindse elott m5r teliesitett
szo I g6ltatiis szerz6 dd ss zerrJ' p 5nzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudorn6sul veszik a 4612012. (Ill. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szerzodlst felbont6 feltdtelt, miszerint ,,anrennyiben az adott hat6anyagr1 orvostechnikai
eszkozre vagy f.ertotlenitoszerre vonatkoz6an a kozpontositott krizbeszerzesi rendszerben
keletmeg6llapod6s vagy szerzodls kertil megk<itdsre, a kozpontositott k<izbeszelz6s
rendszerdben kell abeszerzest megval6sitani", A4612012. (IlI. 28.) I(orm. rendelet 6. $ (7)
bekezddse alapj6r-r tortin6 szerzddisbontds esetiben a sze'rzodesbont6ssal, az, ennel<

kovetkeztiben elmaradt sz6llit6ssal, a rndg le nern szdllitott term6kekkel kapcsolatban Elado
semrnilyen kovetel6ssel nem 6lhet Vevovel szemben.

ll.l Az elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szerz6d6s teljesitdse sordn a Vev6vel, annak tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemii adat, inform5ci6, ismeret vonatkozAsdban.E titoktart6si kcitelezettsdg kiterjed az

elad6 alkalmazottaira. munkat6rsaira, beelad6ira, akiket tevdkenysdgi.ik megkezd6se elott
kciteles az elado atitoktartdsra hitelt drdemloen figyelmeztetni.
Az elado a Vev6 engeddlye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodls,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdcio vagy inform6ci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lki.i1 titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rvdnyes
jogszabttly alapjan valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.
A kiilfbldi ad6illet6s6gri Elad6 koteles a szerzldeshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hat6srigt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil
beszerezheti a16 vonatkoz6 adatokat az orszdgok ktizotti jogseg6ly ig6nybevdtele n6lkiil
Az elado kifog6stalan teljesitdsdr6l a teljes termdkmennyiseg fitadds-iitvdteldt kovetoen a
Vevd ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az eladbt, hogy a Vev6t
referencialist6j6n felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenysd g6ben felhaszn6lhassa.
Jelen szerzoddsben nem szabitlyozott kdrddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftiggoen vagy az elad6 elfogadott ajanlatSt, tekintik a felek ir'6nyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszabalyi rendelkez6skdnt a Kdzbeszerzlsi T<irv6ny ds a Magyar Polg6ri Torv6nykonyv
i devo natko z6 an me gfe lelo szab iiyait fo gj 6k alkalmazm.
A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
tSrgyal6sokon bdk6s fton rendezzenek minden olyan nlzetelterdst, vagy vitifi, amely koztittilk
a szerzo ddssel kapcsol alban meriil fel.
Jelen szerzoddsbol szdrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Vev6
szdkhelydh ez igazo drk.
Ezt a szilllithsi szerzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag allirtak.

Budapest,

mint Elad6

A szerzdd6st eldk6szitette:

201[ JlN | 7,

mint Vev6
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