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amely l6trejott egyrdszt a 1096 Budapest, Haller utca 29. szftm alatti szdkhelyti Gottsegen
Gyiirgy Orszr{gos Kardiol5giailnt0zet, mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

a Kereskedelmi 6s Hitelbank Zrt. bankn6l vezetett 10403428-50515756-80721000
banksz6mlaszftmi, 09-10-000002cegegyzek szdmu DISPOMEDICOR Zrt. nevi szdllito,
4032 Debrecen, Fiiredi ft 98. sz6khelyri k6pviseletre jogosult szem6ly: Tolvaj L6szl6ne (a
tovribbiakban: Elad6)

ktjzdtt, az ajfnlatdban felsorolt termdkek szilllitilsfnaa kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alfiirtsfpal aYev6 6ltal aKbt. I22lA $ alapj6n kiirt ,,Egyszer
hasznflatos injekci6s tiik, fecskend6k beszerz6se" titrgyu E3-l/2014 ikt. szitmu
kozbeszerz6si elj6rris ajanlata elfogadiisa eredm6nyekdnt kdtelezettsdget vfilal arl:a,hogy az
ajdnlatkdro 6ltal az ajfinlatteteli dokumentircioban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az ugyanott meghatrirozott minos6gben a Yev6 reszlre lesziilitja. A
szerzodds idotartama a szeruodes alftirtsht kovet6en I2h5napighrt.

2.1 Elad6 tudomiisul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatdrozott drumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsla kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elado minden eltdrds ndlktil elfogadott ajtnlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formftjihan v6siirolja meg az elad6t6l
irgy, hogy a szerzoddses iddszak v6g6ig a teljes mennyisdg - 30 Yo-a lehiv6sra kertiljon.

3.1 Elad6 kotelezi magit, ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivris szerinti trukat a
lehivdsban foglalt mennyisdgben, villasztdkban 6s m6retben a tfirgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szfilitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehf v6sb an me ghatdr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szallitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabflyszedien, ha az elado vagy az ttltala igdnybe vett FuvarozS az 6rukat taftalmaz6 egyes
szfilitminyokat az elad6 kockftzattra a Vev6 kozponti takttrdba (1096 Budapest, Haller u.
29.) lesz|llitja, (leszallittatja) 6s a krildemdnyt csomagolSsi egys6genk6nt tftszfrmolva a
lehfv6sban megjeldlt egysdg vagy szemdly reszlre mennyisdgileg fiadta. Az elad6 a
lesz6llitott termdkeket bontatlan gyari csomagoldsban, gydri tartozdklista alapjdn,
min6s6gtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal e:gyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kel< 6psdg6t afuvarczds 6s a t6ro16s idltartama alatt
meg6vja.
A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vevd a lesztilitott termek mennyis6gi,
minosdgi iltvetelet folyamatosan vegzi. Az elado villlalja, hogy a szerzodds teljesitds6nek
idotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Abban az esetben, ha az elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, ugy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott :irucikkek tekintetdben a megrendeldstol el6llni.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az eladonak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezet6re az 1.1 pontban emlitett elfogadott ajitnlat szerinti
ftr szolgtl.
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A szefzodes teljesit6sdben k6zremrikod6, a beszetzls 6rt6k6nek 10 Yo-6t meghalad6

m6rl6kben ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban i kotelezetts6g

teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6* a. ugyanigy az 3.1 kcitelezetts6gek

figyelmen kiviii hagy6sa a jelen szfllit6si-- """riod"t 
elenti, aminek

kovotkezt6ben az elad6t a jelen szerzoddsben szabillyozott k9tb6r 6;/yasv k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, igy avev6 u t)alitati szerzodestol va16 el6116s6nak aiogtfi

gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek drv6nyesitdse mellett an6lkiil' hogy 6rdekmirl5s6t

igazolni lenne kdtele s.

5.1 vev6 a lehiv6s teljesitdsdt igazol6 szabtlyszeru, mindk6l f6l 6ltal alfuirt 6lv6teh

elismerv6nnyel felszerein s;aml6t a Kbt. 130. $ 1i; es (5)-(6)-a, u Pl\'^ 6:130' $ (1)-(2)-a'

valamint az Art36/A.$ szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak'

Nem vitato tt a szerzodo felek 6ltal, hogy a szeruoddses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba

csak azok az Arak, hrkdpzesi t6nyez6k 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az I.l pont ertelmeben iz elado elfogadott ai1nlata tartalmaz'

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarctszfugt vagy a vilfugpiaci.tnak mik6ppen alakulnak' 6s hogy

ho!"yan v hlto zrk az infl 6ci o s r 6ta, v agy a dev iza 1tszhmitdsi kulc s.

A Vev6 el6leget nem fizet.

A sz6ml6h oz tartozo lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a vev6t6l szdrmazS - 6tv6teli elismerv6nyt

elad6lev6llel csatorni kelr 6s az igy kiaiiitou 6s felszerert sz6mr6t az erad6 kozvetlentil az

Intezet Gazdasdgi Igazgatoshgfna nytltia be '

Amennyiben vev6" ui, au{t szadiiat a jeler pontlan rogzitett hataridon beltil nem

egyenliten6 ki, koteles az eladonak"a Ptk idevonatkoz6 szabilIyai szetinti mindenkori

eivenyes k6sedelmi kamatot is megfizetni'

Az erado nem frze:t, iletve sz6mor er a szerzod6s terjesit6s6vel dsszeftigg6sben olyan

koltsdgeket, melyek u rut. 56. g (1) bekezd6s k) pontia sz;rinti fert6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek' fel, 6s -.ty.t az, eladS ad6ktiteles jovedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak. Az elado u ,r"rtod"s teljesit6s6nek teljes- rdotartama alalt

turajdonosi szerkezet6ta vevo szhmfxamegismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125' $ (5) szerinti

iigyietekr6l a vev6t hal ad6ktalanul 6rte siti'

6.1 Egyetdrten ek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill' fuvaroz6sb6l ered6

hib5kftal kapcsolatban a rehiv6 a 3./ pontban szabiry.ozott teliesit6s megtort6nt6t6l szt:nitort

3munkanaponbeliiljogosultaze|ad6va|szembenfell6pni.
Az egyeb minosdgi hib6kkal vagy a mennyisegi elteresekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 
-azok 

eszlel6s6t koveto 3 napon Leliil b6rmikor kifog6s tfugydvh teheti az

e'iad6n61, feltdve, hogy a szavatoss6gi ido mdg 6rv6nyben van'

Az e\ozok6t bekezdds b6rmelyik esete is foiduljon elo, a lehiv6 l/lrtozik - aielzett 3 napos

hat6ridon betiil - az eladotkozds jegyz6k<inyv felv6telere meghivni'

A jelen pontban emlitett minos6gi-v;gt;;."yis6gi fogyatdkoss6gok eset6n' de akkor is ha

kideriil, hogy a termdk tipus6ban (rend?er6b."; ""L 
felel meg az l'lpont szerinti ai1nlatban'

foglait minos6gi koveteim6nyeknek, a Yev6'a jelen szeriodesben szabfiyozott m6rt6ku

min6s6gi kotbort eslvagy kirt6rit6si ig6nyt 6rvenyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulatfban leirt rendsterbJti -inoregi-eit6r6st tapaszralna,,i,qy.6rdekmril6s6nak

igazol6sa n6lkiil a szerzodestol nyomban elilrhat, meghirisul6si kotbdrt 6s k6rt6ritdst

kdvetelhet.



7.l Szerzodo felek egyet6rtenek abban,
j6t61l6s szabSlyaira - az l./ pontban foglaltak

hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossdg ds
ftiggvdnydben - az elfogadott ajdnlattartalma az

irdnyad6.
Haz elado a min<is6gi hibris
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban
e161lni.

termdket a hibabejelentdst kciveto 15 munkanapon beli.il nem
6ll a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a mesrendel6stol

Ifa az elad6 a j6trill6si kotelezettsege alatt kicserdli a leszfilitott eszkozcik brirmely r6sz6t,
annak j6t6lkisi ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatossrigot v6llal az6ft,hogy a jelen szerzlddstilrgydtkepezotermdkek

rendelke znek 6rv6nye s fo r g al omb a ho zatali en g e d6l lye l.

8./ Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghibds szdllit6s, s v6gi.il a
szerzodlstol val6 Vev6i ei6ll6s eset6re egyardnt kdtbdrt kcjtnek ki az elad6 terh6re, amelynek
m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen sziilitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembevdtel6vel napi % ezrelek.,legfeljebb azonbanaz lrintett inu-ertek lTYo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hrbdval drintett term6kek nett6 6rtdkenek l}Yo m6r16ku
min6s6gi kdtbdrt lehet kcivetelni, de ugyanilyen mdrtdkti a Vev6 dltal 6rvdnyesftett
meghirisul6si kotb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
Tisztdban vannak a szerzodo felek azzaI, hogy a kotbdrkdvetelds behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszegesb6l ered6 kdrfnak megt6rit6sdt is k<jvetelheti az elad6t6l. a k6r
<isszeg6be azonban a mdr behajtott k<itbdr cisszege beleszitmit.
A kdtbdr akkor is jrir, ha a Vevdnek k6ra nem meri.ilt fel.
A kdtb6fi a Vev6 jogosult a benyrijtott sztmI6b6l visszatartani 6s azt a vdgszhmla netto
osszegdb6l levonni.

9.1 A Vev6 egyoldalir, ir6sbeli, az eladShoz intezett nyilatkozatdval azonrrali hatdllyal
e I 61 lhat a szftllitasi szer zo de stol, v agy b ilrmely r d szetol, ha:
- az elad6 az egyes r6ssz6llitrisokkal 15 napot kdsett;
- M elado frzetdskdptelennd vSlt,dncsodrit jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,

felszdmolilsi elj 6r6s folyik ellene;
- az elad6 szerz6d6sellenesen besziint ette szhllitfusait.
Ha a Vev6 a szerzodest a fenti biirmely okb6l megsziinteti egyoldalinyilatkozatdval, az elada
nem jogosult a Vev6t6l tovSbbi kifizetdseket kcivetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzlddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ellirtasitrol gondoskodni tudjon - ha
a) az elad6ban ktizvetetten vagy kcizvetlentil25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazd,ashgi t6rsas6g,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.
b) az elad6 kcizvetetten vagy kdzvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdashgit6rsasdgban,
amelynemfelel megaKbt.56. $ (1)bekezdesk) pond6ban meghatirozottfelt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn az elado a szeruldds megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerz6 d6s s zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szeruodlst felbont6 felt6telt, miszerint ,,Az (7) bekezdds b) ponda alapjan gyogyszer vagy
fertotlenit6szer beszerz6s6re kotott szerzoddsben, amennyiben a szerzodes egy evet
meghalad6 id6tartamu tart6s jogviszonyt hozl6tre, az rntdzmlny szerzoddses kotelezetts6get
ktzdr6lag a Polg6ri Tcirv6nykonyvrol sz6I6 2013. 6vi V. tcirvdny 6:116. $ (2)
bekezd6se szerinti, arra vonatkoz6 bont6 felt6tellel vagy ar.":a az esetre rdgzitett felmond6si(
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Dispomedicor Zrt. Egyszer haszn6latos injekci6s tff k,
fecskend5k beszerz6se

E3-1t2014

1. sz. mell6klet

R6sz

szima Megnevez6s M6ret
Ig6ny

db szdm
K6dszdm

Kiszerel6si
esvs6s

Nett6 6r
F',tidb

Nett6 dsszdr

8. r6sz

Steril
egyszerhasznSlatos

fecskendo
20 ml 3 000 2631 0203500 800 22,21 66 630

9. rdsz

Steril
egyszerhasznilIatos
fecskendo 2I0 db
pump6hoz
(Asena/Alaris/IVAC
kdsziildk csal6d)

50 ml 79 s00 14320805004 300 73,6 5 851 200

Nett6 iisszesen: 5 917 830
AFA27 % | 597 8t4
Brutt6 iisszesen: 7 515 644

Budapest, 2014. mdjus 12.
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