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amely ldtrejcitt egyrdszt a 1096 Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyri GottsegenGyiirgy Orsz{gos Kardiol6giailntliet, mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt az UniCredit mBank Hun
bankszrimla szftmu, 0l-09-07 S2g2
szdkhelyri B.Braun Medical Kft.
rigyvezetS igazgato 6s K6llai Tam6s 6rt6kesft

k<izcitt, az ajanlatdban felsorolt term6kek szfilitdsdraa kcivetkez6 feltdtelek mellett:

l'/ Elad6 ezen szetzodds al6ir6s6val a vev6 6ltal aKbt. r22lA $ alapj6n kiirt ,,Egyszerhasznrilatos injekci6s tiik, fecskenddk beszerz6se,, thrgyu E3-l/2014 ikt. szitmikozbeszerz6si elj rirris aj anlata elfogad6sa
ajanlatklro Sltal az ajfunlatteteli dokum
term6kmennyisdget az ugyanott meghat6ro
szerzodds id6tartama a szeruodls al6iris6tkd

2.1 Elad6olvanm6don 3t'1Jffi z]/",iii3?,io#":X^v,:;:;H'xffi"'isdget
Yev6 az l'/ zetirrt ai'elad6"minden elt6rds nott<iit elfogadott ajhnlatszerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formhjaban vrisrirolja meg az elad6t6ltigy, hogy a szetz6d6ses idoszak vdgdig a teljes mennyisdg - 30 yo-alehiv6sra kffilj*'--"'"

./ pontban emlitett lehfvris szerinti ilrukat a
6s mdretben a tfirgyh6napon beli.il havonta

erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

A lehjviisnak megfelel6 lapod6sa
szabSlyszenien, ha az ela Fuvaroz6
sz|llitmdnyokat az elad6 raktfirftba
ll') leszaritia, (leszilllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egysdgenk6nt ifiszitmolva alehivisban megjelcilt egys6g vagy szem6ly
leszftllitott termdkeket bontatlan svdri c
min6sdgtanrisft6ssal 6s egy6b aohmeitaci6kk
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6
meg6vja.

itr szols6l.



A szerzodes teljesit6s6ben k<izremrikod6, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvtllalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek 6ItaI, hogy a lehiv6sban foglalt sztilittsi kdtelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az3.lpontban el6irt kdtelezetts6gek

figyelmen kiviil hagyilsa a jelen szlllithsi szeruodds megszeg6s6t jelenti, aminek

kdvetkezt6ben az elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kotb6r eslvagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kcitelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6ddsszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megismdtl6dndk, ugy a Vev6 a szilllitdsi szeruoddst6l va16 el6lI6shnak a jogdt
gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek drv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kcitel e s.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabiiyszeri. mindk6t feI 6ltal alfiitt 6tv6teIi
elismerv6nnyel felszerelt szdmlttt, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. $ (1)-(2)-a,

valamint az Art 36/4.$ szerint 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak.

Nem vitatott a szerzod6 felek 61tal, hogy a szerzodlses idoszak folyam5n az egyes sz6ml6kba

csak azok az frak, furkdpzesi tenyezok ds kdlts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az e1ad6 elfogadott ajhnlata tartalmaz,
fiiggetleni.il att6l, hogy a magyawszitgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s rhta, vagy a deviza 6tszhmit6si kulcs.

A Vev6 el6leget nem fizet.
A szitmlilhoz tartoz6lehivds teljesit6sdt rgazolo - a Vev6t6l sztrmazo - 6tv6teli elismervdnl't

elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlilt az elado kozvetlentil az

IntezetGazdashgilgazgatosttg6ranyirjtjabe.
Amennyiben Vev6 az elado sz6ml6jat a jelen pontban rogzitett hat6riddn beltil nem

egyenliten6 ki, k<iteles az eladonak a Ptk. idevonatkozo szabiiyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az eIad6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6dds teljesit6s6vel dsszefligg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6kdteles jdvedelm6nek

csokkentds6re alkalmasak. Az elad6 a szerzodds teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezellt a Vev6 szdmhra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

tigyletekrol a vev6t halad6ktalanul drtesiti.

6.1 Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozfsb6I ered6

hibSkkal kapcsolatban a lehiv6 a3.l pontban szabfiyozott teljesitds megtdrtdntdt6l szhmitott

3 munkanapon beli.il jogosult az elad6val szemben felldpni.
Az egy6b min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t koveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdrgydvd teheti'az
elad6n61, feltdve, hogy a szavatossSgi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon eIo, a lehiv6 1artozik - a jelzett 3 napos

hat6rid6n beliil - az elad6t kcizos jegyzokdnyv felvdtel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az LIpont szerinti ajhnlatban,

foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben szabillyozott m6ft6ku

min6s6gi kotb6rt eslvagy k6rtdrit6si igdnyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezdds

m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeh min6sdgi elt6r6st tapasztalna, ugy 6rdekmril6sSnak

igazolilsa ndlkiil a szerzldd,stol nyomban el6llhat, meghirisul6si kotbdrt 6s k6rt6ritdst

kovetelhet.



7.1 Szerz6d6 felek
j6t{i116s szabillyafua - az

egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
1./ pontban foglaltak fliggvdny6b en - az elfogadott ajarlat tartalma az

irhnyad6.
Haz elad6
cser6li ki,
el6llni.

a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon belil nem
a Vev6nek jogdban 5ll a le nem sziillitott iirucikkek tekintet6ben a meerendel6stol

Ha az elad6 a j6talkisi kotelezettsege alatt kicser6li a leszilllitofJ eszkcizcik b6rmely r6sz6t,
annak j6t6llisi ideje a csere napj|vahijra kezd6dik.
Eladr6'kijelenti 6s szavatoss6got v611al az6rt,hogy a jelen szerzod6s t6rgy6tkepezoterm6kek

rende lke znek 6rv6nye s fo rg al om b a ho zatali.n g. d6 t tyl t.

8'l Szerz6d6 felek rigy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a min6s6ghib6s szdllit6s, s vdgril a
szerz1ddst6l va16 Yev6i el6l16s esetdre egyarhntkcitb6rt kbtnek ki ai elad6 terh6re, amellnek
m6rt6ke k6sedelem esetdn a kdsedelmesen sz6,llitott rirucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembevdtel6vel napr lz ezrelek.,legfeljebb azonban az erintett 1ru-ertek l1%o.-a.
HibSs teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett term6kek nett6 6rt6kenek l}yo m6rt6kri
min6s6gi kdtb6rt lehet kcjvetelni, de ugyanilyen al 6rv6nyesitett
meghirisulisi kcitbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6i volt
Tisztftban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a ko 6n trilmen6en a
Vev6 a szetz6ddsszeg6sb6l ered<i krir6nak megtdrit6sdt is kcivetelheti az eladotol, a k6r
o ssze g6be azonban a m6r b ehaj tott k<itb 6r ci s sze ge bele szrimit.
A kcitbdr akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani ds azt a vegszitmla netto
cisszegdb6l levonni.

9/ A Vev6 egyoldalir, irrisbeli, az elad6hoz intlzett nyilatkozatfwal azonnali hatdllyal
elrillhat a sz|llitdsi szer zo d6stol, v agy b iirmely r 6sz6tol, ha:
- M elad6 az egyes rdsszrillft6sokkal 15 napot k6sett;
- az elado frzetdskdptelennd v6lt, cincsod<jt jelentett iiletve ellene csodcit jelentettek be,

felszdmolilsi elj 6r6s folyik ellene ;- az elad6 szerzod6sellenesen besziint ette szfilitfsait.
Ha a Vev6 a szerzodest a fenti brirmely okb6l megsziinteti egyoldal i nyilatkozattwal, az elado
nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.
A Vev6 jogosult ds egyben kciteles a szerzoddst felmondani - ha sztiksdges olyan hat6ridovel,
amely lehetovd teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell1t1shrblgon-doskoOni tudjon - ha
a) az eladoban kcjzvetetten vagy ktizvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazd,as1gi t1rsasirg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontlaUutr meghatdrozottielt6teleknek.
b) az elado kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkei6 gazdasftgit6rsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s i pontja-ban megh atfiroiottfelt6teleknek.
A fentiek szerinti felmondds eset6n az elado a szeizodes megsztin6se elott miir teljesitett
szolg|ltatds szerz 6 d6 s s zeri p dnzbel i e I I en6rt6k6re j o go s ult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szetz6d6st felbont6 feltdtelt, miszerint ,,Az (l) bekezd6s b) pontja ituplan gy6gyszer vagy
fertotlenft6szer beszerulsdre kotott szerz6ddsben, urneotryib.n a ^it 

t6der- 
"gy 6vet

meghalad6 id6tartamri tarl6s jogviszonythozl6tre, az int6zmdny szerzoddses kciteleiettseget
kizfr6lag aPolgdri Tcirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi v. tcirv6ny 6:116. s izlbekezd6se szerinti, arra vonatkoz6 bont6 feltdtellel vagy affa az esetre rlgzitett felmond6si



hat6 anyagr a v agy fert6tlenito szeff e vonatkoz6an a

en keietmeg6llapod6s vagy szetz6d6s kertil

rends zer6b en kell a b eszerze st me gv al 6 s itania'"

I0.l Az elad6t az 6rv6nyes jogszabalyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezettsdg terheli a

szerzod1s teljesitdse sor6n a vei6vet, annak tev6kenys6g6ver kapcsolatban tudom6s5ra jut6

mindennem i adat,inform6ci6, ismeret vonatk rz6s than. E titoktartasi kotelezetts 6gkitetjed az

elad6 alkal mazottafua. munkatarsaira, besz 6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles az elad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az elad6 a Vev6 
"ng.Jety. 

ndlkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6shta a szerzod1s,

illetve azzalkapcsoiaiban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait'

A m6sik fdl el6zetes jov6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6'

harmadik szemdly rendelkezdsdre nem bocsathat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogs vagY m6s el elrendeli'

Azlaieljes-(rtve1r-]retkovetoena
Vev e nYilatk elad6t' hogY a Vev6t

referencialist6jan feltiintesse 6s ""i 
- el6zetesen irhsban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6gdben feihaszndlhassa'

A kiilfdldi ad6illetd"sdgu Elad6 k<iteles a szerzodlshez arca vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti magyar ad6hat6shg kdzvetleniil

beszerezhe ti arhvonatkoz6 adatokal az o gsegdly igdnybev6tele n61kti1'

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott 6ben az 1'l pontban foglaltakt6l

almhttekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy

eszerulsi Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri

aly ait fo gi 6k alkalmazni.
e mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s irton rende zzenekminden olyan nezelelterlst, vagy vit6t, amely kozottiik

a szeruoddssel kapcsol atban meriil fel'

Jelen szerzod6sb6l szirmazo 6s peres irtra keriilt jogvit6k illet6kessege mindenkor a vev6

s z6khelydh ez igazo dlk.
Ezt a szSllithsi szeruodlst a szeruodo felek

mege gy ezot helyb enh agy 6lag al6irthk'

Budapest, 2014. m6jus 12.
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B. Braun MedicalKft.
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