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amely l6trejdtt egyrdszt a 1096 Budapest Haller u,29, szdm alatti sz6khelyti Gottsegen Gytirgy
Orszrlgos Kardiol6giailnt6zet, mint Vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
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ADASVETELI SZERZ6IE,s

banksz6ml 6t v ezeto bank neve :

banksz6mlaszhm:
k6nviseli:

m6sr6szt
a Diagnosticum Zrt. (1 047 Budapest,Attila u,L26,),

- c6gbir6sagi bejegyz6s sz6ma:
- ad6szdma:
- sz6ml6jht vezeto bank:
- bankszdmlaszdma:
k6pviseletre j ogosult szem6ly:

Magyar Allamkincst6r
1 0032000-0 1 49 1 869-00000000
Dr. Ofner P6ter f6rgazgat6 foorvos

mint Elad6 (a tov6bbiakban; Elad6)
Cg.01-10-042168
10824487-2-4r
Citibank Europe plc. Magyarorszdgi fi6k
1 0800007-98341 00 1 -00000000
G 616 czi Imr e igazgat6 s6gi tag

kdzott alulirott helyen 6s id6ben a krjvetkez6 feltdtelek mellett:

l,/ A Vev6, mint aj6nlatkdro aklzbeszerzdsekrol sz6l6 2011. 6vi CVIII. tdrvdny alapjan
GOKI-10/2014. szdmon 6s ,,Gy6gyszer,infiiziris oldat,v6rk6szftm6nyek,szerobakterol6giai
k6szitm6nyek,gy6gyt{pszer,fert6tlenft6szer beszerz6s" n6ven ajdnlati felhiv6st tettkdzze es a
nyilt elj6r6s sor6n az elad6t, mint aj6nlattevot hirdette ki 2014. 6v november h6nap 27 napjin
nyertesnek.
Elad6 ezen szerzodes alttirds6val kotelezetts6get vfllal ara, hogy a Vev6 6ltal elfogadott, 6s a
jelen szerz6ddshez - annak elv|laszthatatlan rdszek6nt - csatolt l. szdmu melldkletben, ami az
elad6 ajdnlatab6l felsorolja azon Gy|gyszereket (a tovdbbiakban Gy6gyszernek nevezve), amely
t6telek tekintetdben Vev6 nyerlesnek 6rtdkelte Elad6 ajdnlatfut ezen mell6kletben (a tov6bbiakba:
Szerzodds 1. sz6mri mell6klete), illetve Elado ajdnlathban rogzitett vtiasztdkban, minosdgben,
hat6 any ag tart al o mmal d s ki s zerel d s s e I Ie szilllitj a.

2.1 A szerzodds idotartama
Jelen ad6svdteh szerzoddst szerzodo felek hatdrozott idore, a szerzldds al6ir6s6nak napjdt6I 12
h6n ap id6 szakra terj ed6 idotartamr a (tov6bbi akb an : futamid6) k6tik.

3.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatftrozott Gyogyszereket olyan
mennyisdgben, v6lasztekban es iitemez6sben v6s6rolja meg, ahogy ez a jelen szerz6ddsben
szab tily oztrs ra kertil t,
Nem vitatott a szerzod6 felek 61tal, hogy a Vevo a lehiv6sos rendszer alkalmazilsdval az l.l
pontban emlitett Szerzodds 1. szirmn melldklete szerinti Gy6gyszereket 6rtdkiikben
meghat6rozott teljes mennyis6gben tartozik az elad6t6l folyamatosan a futamido alatt
megv6sdrolni rigy azonban, hogy a lehiv6sokkal 6rintett Gy6gyszerek mennyis6ge 6s ellendrldke
az 6ves teljes mennyisdg 6rtdk6t61, annak +30 oA-At kitev6 mdrtdkben eltdrhet, a villaszteki
megoszl6sok kdzotti esetleges eltdrdsek kor6ben pedig vele szemben semmi ndven nevezendo
korl6toz6s nem drvdnyesiil.
A jelen pontban foglaltakb6l kovetkezik teh6t, hogy a szerzodo Felek, ezt az ad6svdteli
szerzSddst tulajdonkdppen egy olyan keret-addsveteli szerzod6snek tekintik, amelynek
realrz6l6sa lehiv6si rendszer ritj6n torl6nik, a teljesit6snek a 12 h6nap lejhrtfit koveto olyan
ellenorz6se mellett, amely a Vevo rdszerc - az 1,/ pontban emlitett Szerzodes l. szdmu
melldkletdhez kdpest - biztositott eltdrdsi lehet6sdgeket figyelembe veszi.



4./ Elad6 kotelezi magdt ara, hogy a 3./ pontban emlitett lehiv6s szerinti Gy6gyszereket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6lasztdkban 6s a megrendel6stol szdmitott 48 6r6n beltili
idoben lesz|llitja a Vev6 Gy6gyszertdra (1096 Budapest, Haller u.29.) rdszdre.
A rendel6sek leaddsa tdrt6nhet faxon, online, telefonon. A telefonon tdrtdnt megrendel6st ut6lag
iriisban meg kell er6siteni. A rendel6s felad6s66rt felel6s kapcsolattart6 6s a jelen szerz6d6s
teljesit6se sordn szakmai kapcsolattart6 Vevo rdsz6r6l: Intezetr Fogy6gyszerdsz Hajagosn6 dr
Hi.impfner R6zsa (fdgy6gyszerdsz),vagy azlntezeti Fogy6gyszer6sz helyettes.
A Vevo reszerol lehiv6srajogosult azlntezetfligazgat6ja 6s a foigazgat6 gazdasdgi helyettese,
6tv 6te lre j o g o sult az lntdzet f o gy 6 gy szer 6 sze.
Az elado kapcsolattartoja: G6l6czi Imre,06-20-967 -0255
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezetdre az I.l pontban emlitett elfogadott 6rak szolg6lnak,
ezdrl a fuvarczfsert 6s az ilIaddsban val6 kozremukcidds6rt krildn ellenszoledltat6s felszhmitftsfna
nem jogosult.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt sztilithsi kotelezetts6g teljesitdsdnek
kdsedelme vagy elmulaszt6sa a jelen ad6sv6teli szerzod6s megszegds6t jelenti, aminek
kcivetkezt6ben az elad6t a szerzoddsben kikotott kotbdr 6s/vagy k6rtddt6s fizet6sdnek a
kcitelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzodesszegdsi eset tobb mint n6gy alkalommal
fordulna el6, rigy a Vev6 az addsveteli szeru6d6s felmonddsdnakajog6t is gyakorolhatja a jogi
kovetkezmdnyek 6rv6nyesitdse mellett andlkiil, hogy 6rdekmriIilsifi igazolni lenne koteles. A
k6rt6ritdsi igdny krilonosen akkor 6rv6nyesithet6, ha a tender nyertes k6szitm6nyt az elado a
Vevo ker6s6nek megfeleloen nem tudja leszilllitani,6s azt a gy6gyszert, vagy az azt helyettesit6
m6s gy6gyszert a Vevo m6s Elad6t6l kdnytelenbeszerczni. A k6rt6rit6s osszege a k6t 6rkozotti
kiilonbsdgre 6rvdnyesitheto.

6.1 Vev6 a lehiv6sok teljesit6sdt igazolo szabtiyszeni 6tveteli elismervdnnyel felszerelt
szhmltfi 60 naptdri napon beltil 6tutal6ssal egyenliti kr az eladonak. A szitmlfunak tartalmaznia
kell a szimIfulsi 6r mellett a VTSZ-I is.
Azon termdkeket, melyeket nem tud leszftllitani, vagy a megrendelt mennyisdghez k6pest
cs<ikkentett mennyisdgben tud teljesiteni, az elad6 koteles a rendel6s kdzhezvetele ut6n faxon
j elezni a v 6rhat6 telj esitdsi ido megj eldl6sdvel,
Fizetdsi kdsedelem eset6n Elad6 a Ptk. szerinti kdsedelmi kamat felsz6mit6sdra jogosult,
melynek mdrtdke a Ptk.-ra figyelemmel a k6sedelemmel 6rintett napttri f6l6v elso napjhn
6rv6nyes jegybanki alapkamat 8 szfzalekponttal novelt 6rtdke.
Amennyiben hivatalosan megjelentetett 6r (kdzldny, stb.) emelkedik, Elad6 legfeljebb avilltozfs
mdrldkenek arttnydban emelheti 6rait, amennyiben az 6r csdkken, legalSbb avilltozts m6rt6kenek
afttny ttb an kdteles csokkenten i ftr ait.
Amennyiben a nagykereskedelmi 6rrds csokken, Elad6 legalSbb a cscikkent6s m6rtdk6nek
ariny6ban koteles 6rait csokkenteni, amennyiben az 6rces emelkedik, legfeljebb az emelds
mdrt6kdnek ar 6ny 6b an emelheti 6rait.
Elad6 kdtelezi magifi arra, hogy a szerzodls idotartama alatt kcjzvetleniil illtala vagy kdzvetve
meghirdetett valamennyi akci6t a Vev6 rdsz6re is kiterjeszti.
Az egyes szhmlftkba csak azok az 6rak 6llithat6k be, amelyeket az elad6 az 1./ pontban leirtak
szerint rcgzitelt. Azok m6dosit6s6ra csak abban az esetben keriilhet sor, amennyiben a
hivatalosan kdzzetett fu eslvagy a nagykereskedelmi inkepzes szabhlyaivdltoznak.

Az elad6 nem fizet, illetve sz6mol eI a szevodds teljesitdsevel osszefiiggdsben olyan kdlts6geket,
melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds ft) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo t6rsas6g
tekintetdben meri.ilnek fel, es melyek az elad6 ad6kcjteles jovedelm6nek csokkent6sdre
alkalmasak. Az elado a szeruldes teljesitdsdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerke



Vev6 szftmtna megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. I25. $ (5) szerinti iigyletekrol a Vevot
haladdktalanul 6rtesiti.
A megaj6nlott itrak a szerzodds iddtartamttra a hivatalosan kdzzetett awtitozttst6l eltekintve
fixnek tekintett. Elad6 a term6knek az OEP honlapj6n rogzitett, illetve a gytffi6 6llalkozzetett ir
villtozdsa eset6n, amennyiben az fr emelkedik, legfeljebb a vfitozits mertekenek arinyftban,
amennyiben az 6r csdkken, legal6bb avilltozas mdrtdkdnek arfunydban m6dosithatj a 6rait.

7.1 Sz6llitSsi felt6telek:
7 .1. Az elad6 kcjtelezetts6get villlal arra, hogy azontermdkekn6l, amelyekn6l az eredetilej6rati

hataridii lehet6v6 teszi,60 napndl (k6t h6nap) rcividebb maraddk hat6rideiti 6rut nem szallit
ki.

7.2. A 7.1 pont szerinti szavatoss6gi id6t6l eltdrni csak azon tdtelek eset6ben lehet, amelyekndl
az eredeti, gyart5i lej6rati hatfuidl kevesebb.

7 '3' Yalamennyi k6szitm6ny esetdben az egysegcsomagokra is, valamint a gyrijt6csomagokra is
j6ll6that6 m6don fel kell tiintetni a szavatoss6giidbt.

8.1 Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaro zisbol ered6 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabillyozott teljesitds megtdrtdnt6t6l szdmitott
8 munkanapon beltil jogosult az eladbval szemben felldpni.
Min6s6gi hiba esetdn a Vevo azok eszleldsdt kcivet6en 48 6r5.n beli.il koteles Elad6t drtesiteni ds
szavatoss6gi igdnydt kozdlni. A Vev6 lehetosdge eldonteni, hogy esetenkdnt milyen szavatoss6gi
igdny drvenyesit6se tdrtdnik.
A sz6llitm6nyok 6tvdtele sor6n tapasztalt egy6b minosdgi hibrikkal cisszefiiggo , vagy a legkisebb
gytijt6csomagoldsi egysdgen beliili mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos igenyetcet a
Vev6 azok 6szlel6sdt koveto 8 napon beliil barmikor kifog6s tdrgyhv1teheii az elad6i6l ielt6ve,
hogy alejarcti id6 mdg drvdnyben van. Az el6zo bekezd6sekb6rmelyik esete is forduljon elo,a
Vevo tartozik - a jelzelt 8 napos hatdridon beliil - az elad,ot kcizos jegyzokdny' f"lrr6t.l6..
meghivni. A jelen pontban emlitett min6sdgi vagy mennyis6gi fogyat6kossagok eset6n, de akkoris ha kideriil, hogy a Gy6gyszer nem felel meg az l-,J pontban foglalt minos6gi
kdvetelmdnyeknek, a Vevo a jelen szerz6ddsben szab6lyozott mdrt6kri minos6gi t ,itUe.t ds/vag"y
k6rtdritdsi igdnyt '6rvdnyesithet, ds amennyiben valamely Gy6gyszerfajia egdszdnek a
rendeltetdsi c6lra val6 alkalmatlansfugdt tapasztalntt, rigy drdekmirlii,fuouk ig*ol6sa ndlktil a
szerzo dest nyomban felmondhatj a, me ghirisul 6si kdtb 6rt 6s k6rtdrit6 st k6vetelhet.
Elad6 kcitelezi maght, hogy a hatosdgilag elrendelt forgalomb6l valo kivon6s eset6n
- a kivon6s elrendel6s6tol szlmitott 45 naptiri napon beltil - a forgalomb6l kivont es az elad6
illtalkiszilIlftott k6szitmdnyeket visszaveszi 6s 6rtdkdt a Vev6 t"t "ti i6uuiriu.

9.1 Szerzldo felek kolcscjnosen tudom6sul veszik, hogy a Gyogyszerekkel kapcsolatos lej1rat
szabillyairaaz Ll es a7.lpontban foglaltak azfuilnyado.

l0'l Szeruodl felek mind a kdsedelmes teljesit6s, mind pedig a min6sdghib6s szrillit6s, s vdgtil
a szeruiSdes Vev6i felmond6sa eset6re egyaftnt kdtbdrt kotnek ki az eladolerh6re.
10'1. K6sedelmes 6s min6s6g hib6s szrillit6s eset6n a kdsedelmi kamat napi % %, legfeljebb
azonban az lrintett nett6 iiru-6rtek l5%o-a.
10.2' vevoi felmond6s esetdn a nett6 szerz6d6ses drt6k 20yo-a.
Vev6 akkor jogosult egyoldahi nyilatkozattal a szerzoddst felmondani, ha az elad,o ndgy egym6st
koveto szfilitasnill fo lyamato s an k6 s edel emben van,
Trsztttban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkdvetel6s behajt6srin trilmen6en a Vevo a
szerz6dds szeg6sb6l ered6 kfufunak megtdritdsdt is kcivetelheti az .tuaOtOt, a k6r osszesdbe
azonban amdr behajtott kotbdr dsszege beleszrimit.



Felek mentesi.ilnek a jelen szerzodes teljesit6s6bol fakad6 kotelezetts6geik teljesit6se, valamint
ebbol fakad6 h6trdnyos jogkovetkezm6nyek a161, ha az akadfiyoztatSs nekik fel nem r6hat6,
kiils6, dltaluk el6re nem l6that6 6s el nem h6rithat6 ok iddzte el6, ilyen lehet kiildnosen, de nem
kiz6r6lagosan az 6rviz, a fcildrengds, a tizvdsz, a jfrviny, a sztr6jk, a h6boru, az fitalfunos
izemanyag hi6ny. Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elado akadiiyoztatdsa eset6n -
vis major eset6t is bele6rtve - ha az adott kdszitmdnytvagy azthelyettesit6 k6szitmdnyt Elad6
nem tudja hat6rid6ben sz6llitani, es a szdtllitttsi k6sedelem veszdlyezteti Vevo mrik0d6sdt, a Vevo
jogosult az adott k6szitmdnyt vagy azI helyettesit6 kdszitm6nyt miis elad6tSl beszerczni, Az
ebbol eredo tobbletkiaddsait kdrterit6si koveteldsk6nt drv6nyesitheti Elad6 feld, amennyiben a
kdsedelem vagy nem teljesit6s oka nem vis major esetdre vezetheto vissza.
A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata ell6tdsdr6l gondoskodni tudjon - ha
a) az elad6ban k<izvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely tekintetdben
fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjilbanmeghatdrozott valamely fe1t6te1.
b) az elad6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintetdben fenndll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjilbanmeghathrozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmondds esetdn az elad6 a szerzodes megszrin6se el6tt m6r teljesftett
s z o I griltat6 s szer z6 des s zeri p 6nzb el i e I I endrtdk6re j o go sult.

II.l Jelen szerzoddsben nem szabillyozott kdrddsek tekintetdben az elad6nak az
Ll pont tartalmtfi fogadj6k el a felek ir6nyadonak azzal, hogy mdgdttes jogszab6lyi
rendelkez6skdnt a Kozbeszerzdsi Tdrvdnyt valamint a Magyar Polgdri Torv6nykcinyv
idevonatkoz6an megfelelo szab6lyait fogj6k alkalmazni, peres tigy esetdn elfogadva a magyar
biros6gok joghat6s6g6t ds a Magyar Polgdri Perrendtartds eloir6sait.
Szakmai kdrddsekben a gy6gyszerek rendel6s6r6l 6s kiad6s 6rol sz6l6 - mindenkor hat6lyos -
4412004 (IV 28.) ESZCSM szttmu rendelet 6s annak mindenkor 6rv6nyben l6v6 melldkletei,
valamint a gy6gyszerek egyen6rt6ktisdgdrol s2616 mindenkor hat6lyos GYEMSZI-OGYI
rendelkez6 sei az iranyad6k.
A kiilfoldi ad6illet6sdgri Elad6 kciteles a szerzodeshez arl:a vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni,
hogy az illet6sege szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar adohalos6g kdzvetleni.il beszerezheti a rd
vonatkoz6 adatokat az orszhgok kozotti jogsegdly igenybev6tele n6lkiil.
A kftbit6szerek vonatkozdsdban az 14212004 (IV. 29.) korm6nyrendelet 6s mindenkor hat6lyos
m6dositrisai az irdny ado.
Jelen szerzoddsbol szdrmazo ds peres utra keriilt jogvitdk illet6kessdge mindenkor a Vevo
szdkhelydh ez igazodik, az 19 52. 6vi III. torvdny 4 1 . $ szerinti kiv6tellel.
Ezt az ad6svdteli szerz6ddst a szerz6do felek mint akaratukkal ds nyilatkozataikal mindenben
me gegyezot helybenhagy6lag alilirtak.
Kdsziilt 4 eredeti p6ld6nyban, amelyb6l 2 eredeti p6ld6ny
illeti meg.

a Vevot, 2 eredeti pdld6ny az eladot

ber h6nap 09, napj6n
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A szerz6d€st et6k6szitette;
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