
anAsvnrnlr szERz6nns

arnely ldtrejcitt egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alatti szdkhelyrl Gottsegen
Orszdgos Kardiol6giailnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

miisrdszt a Erste Bank Hungary bankn6l vezetett11991702-02139054 bankszSmlaszitml,0l-0g-
361870 cegegyzek sz6mu 1126 Budapest Szend 16 u. 37 ld szdkhelyfi Medibis Kft. nevii elad6,
kdpviseletre jogosult szemdly: MiszkiewiczKrisztina (a tov6bbiakban: EIad6)

kozott, az ajdnlatlban felsorolt termdkek szftllititsilra a kovetkez6 feltdtelek mellett:

1.1 Elad6 ezen szerzodds al6ir6s6val a Vevrj iital a Kbt. alapj6n kiirt GOKI-15/2 014 sz.
,,Cell saver szettek beszerz6se" kozbeszerzdsi elj6rris sor6n tett ajhnlata elfogad6sa
eredmdnyekdnt kotelezetts6get viilal arra, hogy az ajfnlatklro fital az ajdnlaii dokumentdci6ban
felsorolt 6s az Vev6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az ugyanott 

^"[hut6rorott 
min6sdgben a

Yev6 tdszlre lesz|llitja. A szerz6d6s id6tartam a a szerzodes al6ir6s6t kovetoen 12 honapiglart. A
szerz6ddses 6rat,termlkeket, fizet6si hat6rid6ket a jelen szerzodes 1. sz. rnelldkletetaftalmazza.

2'l Efad6 tudorndsul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatttrozott 6rumennyisdget olyan
m6don kdteles t6le rnegv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szabillyozdsra kerijl.
Yevo az l'l pontban ernlitettek szerint azElad6 minden eltdrds ndlkiil etfogadott aj1nlat szerinti
termdkeit havonta aztn.Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6siirolja meg az eladot6l itgy, hogy a
szerz6ddses idoszak vdgdig a teljes mennyisdg -30 %o-a lehiv6sra keriilj6n.

3.1 Elad6 kotelezi magitt arra, hogy a2.l pontban ernlitett lehiv6s szerinti 6rukat a lehfv6sban
foglalt rnennyisdgben,v|Iasztdlcban 6s mdretben a tSrgyh6napon beltil havonta olyan i.iternezdsben
sz|llitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a lehiv1sban rneghat 6roz6sra
keriilt' A nyertes aj6nlattevo jogosult a szerzodes idotartama alatt rij fejlesztdsri innovativ
termdket sz|llitani, az itr vagy egydb szerzodeses feltdtelek m6dosit6sa neml, Az fr-ert6k
ar6nyoss6got 6s a szakmai minosdgi megfelel6st az ajhnlatk6r6 kdpviseldjdvel kcjtelesegyeztetnt. a

A lehiv6snak rnegfelel6 sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szab|lyszeriien, ha az elad6 vagy az 6ltala iglnybe vett Fuvaroz6 az ttrul<at tartalmazo .gy.!
sz|llitmSnyokat az Elad6 kockdzat|ra a Vev6 6ltal erre feljogosftott szervezetet telephely*eire
illetve a lehfv6sban rnegjelolt kcjzelebbi tetjesftdsi helyekre leszillIitja, (lesz6llittada) 6s a
kiildemdnyt csomagol6si egysdgenkdnt 6tszzimolva a lehivdsban megjeloit egysdg vagy szemdly
rdszere rnennyisdgileg 6tadta. Az Elad6 a Iesz6llitott terr-ndkeket boniatlan gyari 

".o.igol6sban,gydritartozdklista alapj6n, rninosdgtanirsft6ssal 6s egy6b dol<urnent6ci6kkal egyijtt adja aia Vev6,
A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek dpsdgdt a fuvaroz6s ds a t6rol6s
id6tartama alatt meg6vja.
A min6sdgmegvizsgdl6s helye a Vev6 szdkhelye, A Vev6 a lesz6llitott termdk rnennyisdgi,
min6sdgi |tvetelet folyarnatosan vegzi. Az Blad6 v6llalja, hogy a szerzod,6s teljesitdsdnik
id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzu ltaciOs lehetGget biztosit.
Teljesitdsihely: Kdzponti rakt6r 1096 Budapest, Haller u. 29.

rakt6ros illetve a helyettesitdssel megb izott szemlly.
szemdly neve, eldrhetosdge: ...

Elad6 teljesitdsdben 70 Yo-ot meghalad6 mdrt6kben ig6nybe vett alv6llalkoz6 neve, eldrhet6s6ge:

Vev6 k6pviseletdben elj6r6 szemdly neve, eldrhet6s6ge: anyaggazdhlkoddsi oszthlyvezet6, tel:
215-12-20

Abban az esetben, ha azElad6 kdsedehne meghaladn6 a l5 napot, frgy a
sz|llitott 6rucikkeket az Elad6 k6lts6gdre hannadik f6lt6l beszerezni
sz|llittatni.

Vev6 jogosr"rlt a le nem
ds a Vev<i szdkhelydre



Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az Elad6nak a
kapcsolatban felmerlilt koltsdgei fedezetdre ui' l.t pontban emlitett
szolsal.

Kapcsolattart6 az Elad6 rdszdr6l: ...

4'/ Meg6llapodnak a szeruodo felek, hogy a 2./ ds 3./ pontban szabfiyozott, illetve
vdgrehajtand6 kihelyezett 6rurakt6r renclszer alkalmazilsiln trihnenoen a yev6nek joga vgn ahhoz,
lrogy vdratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6t16s6ra azonnali megrendeldseket - akeretszerz6ddshez
kdpest ugyarrcsak lehiv6snak rnin6sij16 nyilatl<ozatokat - acljanal< fel az Elad6ho z, aki ezeket a
megrende ldseket soron kivul, ral<t6ri kdszletdb6 I taftozil< kiel dgfteni .

A_soron kiviili iigyintdzdst - felhfv6sra - azEladS koteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6si hat6rid6 a 3 napot ,.,r'rriLdppen seffr haladhatja rneg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal,hogy a lehivrisban fogialt sz6l
k6sedehne vagy elmulaszthsa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt
hagy6sa a jelen ad6svdteli szerz6dds megszegds6t jelenti, aminek
szerz6ddsben szab6lyozott kdtbdr eslvagy k6rtdritds fizetdsdn
amennyiben ilyen szerz6ddss odik all<alommal is megisr-ndtl6dndk, .6gy ayev6 az
ad6svdteli szerzoddst6l val a jog6t gyal<orolhada a jogi kovetkezmdnyek
drvdnyesitdse rnellett andlkiil, 6s6t igazolii lenne koteles.

6'l Vev6 a lehfv6s teljesftdsdt igazol6 szabiiyszeru, rnildl<dt fdl 6ltal aliirt 6tvdteli
elismervdnnyel felszerelt szdml|t 60 napon bellil barrki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak, a
Kbt, 130. g, a Ptk. 6:130. $-a, valarnint az Art36/,{,$ rendelkezdsei szerint.
Nenr vitatott a szerzodo felel< 6ltal, hogy a szerz6ddses idoszal< folyamdn az egyes sz6rnl6l<ba csal<
azok az fuak, ilrkepzesi tenyezol< ds koltsdgek 6llithat6k be, mdgpedig ugy'anolyan mert6kben,
amelyeket az l.l pont drtelmdben az Elad6 elfogadott ajilnlatatartiimazl fiilgetlenijl att6l, hogy a
magyarolszdgi uagy a vililgpiaci 6rak rnikdppen alakulnak, 6s hogy hogyai"vatbzik az infl6ci6s
rifta, vagy a deviza 6tsz6mithsi kulcs,
A Vev6 eloleget nem fizet.
A sz6rnlShoz tartozo lehfv6s teljesitdsdt igazolo - a yev6t6l
sz6llft6levdllel csatolni kell ds az {gy ki6llitott ds felszerelt
Intdzet Gazdas|gi lgazgatositgira nyfijtja be,
Amennyiben Vev6 azElad6 szhml|iSt ajelen pontban rogzitett hat6ridon belill nem egyenlitend
ki, kcjteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz 6 izabllyai sierinti mindenkori drvenyes kdsedelmi
karnatot is rnegfizetni.
Az Efad6 nem fizet, illetve szitmol el a szeruodds teljesitdsdvel dsszeftigg6sben olyan
kdltsdgeket, melyek a Kbt' 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo
t6rsas6g tekintetdben menilnek fel, 6s melyek az Eladd, ad6kcjteles jovedelindnek
csokkentdsdre alkahnasak' Az Elad6 a szerzocJ,es teljesitdsdnek teljes idotartam a alatt
tula.idonosi szetkezetdt a Vev6 szttmtra megismerhetovd teszi ds a Kbi. 125, $ (5) szerinti
tigyletekrol a Vev 6t haladdktalanul drtesiti.

7 'l Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaro zksbol ered6 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szibalyozott teljesitds megtdrtdntdtol sz6mitott
3 munkanapon beliiljogosult az Elad6val szemben lelrdpni.
Az egydb min6sdgi hib6kkal vagy a mennyisegi eltdrdsel<l<el, hi6nyokl<al l<apcsolatos igdnyeket alehiv6 azok eszlelesdt kcjvet6 3 napon beltjl b6mikor kifog6s tSrgydvit teheti azElad6n6l, feltdve,
hogy a szavatoss6gi id6 mdg drvdnyben van.
Az elozo kdt bekezdds brirmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozil< - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - azElad6t kcizcis jegyzokdnyv :lvdteldre rneshivni.

jelen pontban foglaltakkal
elfogadott ajfnlat szerinti 6r

sz6rmaz6 - |tveteli elismervdnyt
sz|mlit az Elad6 kozvetlenil az



A jelen pontban ernlitett rninosdgi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok esetdn, de al<kor is ha
kidertil, hogy a termdk tfpus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az 1.1 pont szerinti aj6nlatban, ill,
az aifinlatban foglalt min6sdgi kcjvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsbe n szabiiyozott
mdrtdkri min6sdgi kotbdrt es/vagy l<6rt6ritdsi igdnyt drvdnyesithet, ds amennyiben a jelen bekezdds
rrrisodik fordulat6ban leirt rendszerbeli rninosdgi eltdrdst tapasztalna, 6gy drdekmril6s6nak
igazolSsa ndlkijl a szerzod6st6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtbdrt ds k6rtdiftdst kdvetelhet,

8'l Szetzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g ds j6t6ll6s
szab6lyafta - az l.l pontban foglaltak fUggvdnydb en - az elfogadott aji+nlattartalma az ir6nyad6,
Hazelad6 a rnin6s6gi hib6s termdket a hibabejelentdst koveto 15 munkanapon beliil nem cserdli
l<i, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlytolbeszereznl az Elad6 koltsdg6re,
Ha az EIad6 a j6t6ll6si kotelezetts6ge alatt kicserdli alesz|llitott eszkcjzok b6rmelv reszet. annak
j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds t6rgy6t l<dpezo termdkek
rend ell<eznek drvdnyes forgalomba hozatali en ge d d t lye l.

9'l Szerzodo felel< ilgy a l<6sedehnes teljesitds, mint pedig a minosdghib6s sz6ltit6s, s vdgi.il a
szerz6ddst6l val6 Vev6i elSll6s eset6re egyarlnt l(otbdft kotnek ki az Elarl6 terhdre, amelynek
mdrtdke kdsedelern esetdn a kdsedelmesen szlllitott 6rucikkek nett6 drtdkdnek
figyelembevdteldvel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az erintett6ru-6rtdk 6 %o-a.
Hib6s teljesftdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rri 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gir min6sdgi kdtb6rt
lehet kdvetelni, de ugyanilyen rndrtdkii a Vev6 6ltal drvdnyesitett t1'r"ghirlrul,isi kc;tbdr is akkor,
amil<or e I 6l l6s i j og6t vo lt kdnyelen gyakoro lni,

EIad6 a teljes nett6 aj6nlati 6rra vetitve, 30 "/o nagys6gri meghirisul6si kotbdr megfizetdsdt v6llalja,
amennyiben a sz6llitand6 termdkek sz6llIt6s6val tobb, mint 15 napon kdsik, vagy el6ll a szerzod,6s
teljesitdsdt6l.

Tiszthban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kcjtbdrkovetelds behajt6s6n tflnen6en a Vev6 a
szerzodlsszegdsb6l ered6 k6r6nak megtdritdsdt is kdvetelheti az Elad6t6l, a kdr 6sszeedbe
azonban a m6r behajtott lcotbdr osszege belesz6rnit,
A l<dtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek l<6ra nem merijlt fel,
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyirjtott szdmlilbol visszatartani ds azt a v6gsz6,mla netto
osszegdb6l levonni.

f).l A Vevti egyoldalir, ir6sbeli, az Elad6hoz intezetl nyilatkozatdval azonnali hat6llyal
elrillhat az addsvdteli szerzoddstol, vagy bdrmely rcszetol,ha:

- az EIad6 azegyes r6ssz6llit6sol<kal 15 napot kdsett;
Elad6 fizetdsl<dptelennd v6lt, oncs6d6t jelentett illetve ellene csodot ielentettel< be.

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

Ha a Vev6 aszerzoddst a fenti b6rrnely okb6l megszinteti egyoldahi nyilatkozat6val, az Elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizetdseket l<dvetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben kcjteles a szerzodlst felmondani - ha sziiksdges olyan hat6rid6vel,
amely lehetovd teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata elkit6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladoban kozvetetten vagy l<dzvetlentjl Z|Yo-ot rneghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valarnely olyan jogi szemdly vagy szerndtyes joga szerint jogkdpes szervezet, arnely nem felel
meg a Kbt. 56, $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfuozott valarnely feltdtel.
b) az Elad6 kozvetetten vagy l<ozvetleni.il 25Yo-ot rneghalad6 tutajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szern6lyes joga szerint jogkdpes szervezet,, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatlrozott valamely feltdtel,

A fentiel< szerinti fehnond6s esetdn az elado a szerzodes megszr-indse el6tt m6r teljesiteff
szo I g6ltat6s szerzo desszeri penzbeli e I I endrtdk6re j o go su lt.



\

11.l Az Elad6t az 6rvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartdsi kdtelezetts6g terheli a
szerz6dds teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inforrn6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titol<tart6si kotelezettsdg kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatilrsaira, besz6llit6ira, akiket tevdl<enysdgi.ik megkezddse elott
lcoteles azElad6 a titoktartdsra hitelt drdernloen figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye ndlktil harrnadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzoddsben
foglaltakon t:i'l, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inforrn ircio adatait, azzal,
lrogy a Kbt. 31, $ (1) bekezdds e) pontja Vevo koteles sajdt honlapj6n kdzzdtenni al<'zbeszerzlsi
e lj6rdrs alapj6n megkotott szerzoddselcet,

A rn6sik fdl elozetes j6v6hagy6sa ndllciil titkos infonn6ci6t egyil< fel sem tehet l<6zzd, hannadik
szenrdly rendelkezdsdre nem bocsdthat, kivdve ha ezt hat6tyos ds drvdnyes jogszabrily alapjiln
valamely bfr6s69 vagy rn6s hat6s6g lcdtelezo drvdnnyei elrer.rdeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesftdsdrol a teljes tenndkmennyisdg 6tadds-6tv6teldt kovetoen a Vev6
ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Blad6t, hogy a Vev6t
referencialist6j6n felttintesse d,s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett rn6don - a felhaszn6lt
tenndkmennyisdgre vonatkoz6an marketingte vdkerrys6gdben felhaszn6lhassa.

A kiilftldi ad6illet6sdgii Elad6 kciteles a szerzbdeshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni,
hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil beszerezheti a rd
vonatkoz6 adatokat az orszdgok kdzcitti jogseg6ly igir-rybevitele n6lkii1.

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott l<drddsek tekintetdben az 7.1 pontban foglaltakt6l fiigg6en
vagy az Elad6 elfogadott aj|nlata, vagy pedig aj|nlata tartahn6t tekintik a felek ir6nyad6nak
azzal, hogy t6teles jogszab6lyi rendelkezdsl<dnt a Kbt, ds a Magyar Polg6ri Torvdnykonyv
i devonatkoz6an megfeleIo szab6lyait fo gj 6k all<almazn i,
A Vev6nel< ds az Elad6nak rneg l<ell tennie n-rindent annal< drdekdben, hogy l<cjzvetlen
t6rgyal6sokon bdkds fton rendezzenek minden olyan nezeteltdrdst, vagy vit6t, amely kcjzottuk a
szerzoddssel kapcsolatban meriil fel,
Ha a szerzod6 felel< a szerzodlsbol ered6 bdrrnely jogvita rendezdsdt kozvetlen t6rgyal6sos riton
nem tudj6k megoldani, 0gy e jogvitdjuk eldontdsdre a Vev6 szdld-relye szerint itletdl<es bir6s6g
kiz6r6lagos illetdkessdgdt kdtik ki.

Ezt az ad6svdteli szerzodest a szerzodo felek r-nint akaratul<l<al es nyilatl<o zataikka] mindenben
nege gy ezot he lybenhagy6 I a g al |irtftk,

Budapest, 201 5. jrinius 08;

mint Elad6

A sze rzrirl6st el6k6szitette:

Dr,ffirer Pdter
Foifiazgat6 foorvos

mint Vevri
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S,szdm Megnevez6se Mega i6n lott term6hl<6d Mennvis6s Egysds 6r Ossz.6r

Fizet6si
hat6rid6

nap

)

TartSlv EL-404 Reservoire ll0 27 800 3 058 000 60
V6rsejtszepar6l6,

,,centrifuga" ATL 200'1 Pack 100 47 900 4 790 000 60

Szfv6 szett
BT 725 autotransfusion
suction line 110 7 500 82s 000 60

.l\etto osszesen;

AFA27 %
8 673 000
2 34t 110

Bruttd 6sszesen: r7 014 7fi

Medibis Kft.

Budapest, 2015.jirnius 08.

2015 JUN 0 8,

Cel I-saver szettek beszerz6se
GOK!-15t2014

1. sz. mell6klet

P6nzrigy

/
Peth6n6 T/r t

f1lgazgatd g$zdas i,tgi h elyettese

mint Elad6

A szerz6d6st el6k€szftette:

".ff-*k !*..J*p_.!.Np


