
Egyszer haszndlatos injekci6s t{ik, fecskend6k beszerz6se az l. sz.

meghatirozottfaita 6s mennyis6g szerint 12 h6napra

ADASVETELI SZERZONES

amely ldtrej<itt egyrdszt a 1096 Budapest, Haller utca 29. sz{tm alatti sz6khelyri Gottsegen

Gyiirgy Orsz{gos Kardiol6giailnt0zet, mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

a OTP Bank Zrt. banknfi vezetett 11137007-20524906 banksz6mlaszdmi,08-09-018077
cegegyzek szitm:iu Wolf Orvosi Miiszereket Forgalmaz6 Szolgitltat6 Kereskedelmi Kft.
nevti sz6llit6,9027 Gy6r, Csiirg6fa sor 4. szdkhelyri kdpviseletre jogosult szemlly Farkas

Szil6rd (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajanlatilban felsorolt termdkek sziilittsina a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzodes alilirhshval aYev6 6ltal aKbt. l22lA $ alapj6n kiirt ,,Egyszer
hasznflatos injekcit6s tiik, fecskend6k beszerz6se" tdrgyit E,3-t12014 ikt. szitm-ia

kozbeszerzdsi elj6r6s ajfnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettsdget v611al ana,hogy az

ajinlatk&o tltal az ajlnlatteteli dokumentfci6ban felsorolt 6s a YevS 6ltal elfogadott

term6kmennyis6get az ugyanott meghatfrozott minos6gben a Vev6 rdsz1re leszilllitja. A
szerzodls ido1artama a szerzodes aI6ft5sfi k<ivet6en l2h6napigtafi,

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatlrozott 6rumennyis6get

olyan m6don kciteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabttlyozdsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szeint az elad6 minden e1t6r6s n6lkiil elfogadott aifnlat
szerinti term6keit havonta az vr7. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6sarolja meg az elad6t6l

fgy, hogy a szerzodlses idoszak vegeig a teljes mennyis6g - 30 Yo-a lehiv6sra keriiljon.

3.1 Elad6 kdtelezi magifi ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivris szerinti firukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s mdretben a thrgyh6napon beltil havonta

olyan i.itemez6sben szfilitja le a Vev6 6hal erre feljogositott szervezeleinek, ahogy ez a
lehiv6sb an meghatftr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szilllitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szabfiyszerien, ha az elado vagy az fltala igdnybe vett Fuvarozo az fuukat 1artalmaz6 egyes

sziilitmfnyokat az elad6 kockdzathra a Yev6 krizponti raktfrttba (1096 Budapest, Haller u.

29) Ieszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egysdgenk6nt ffiszdmolva a

lehivfsban megjeldlt egys6g vagy szemdly rdsz6,re mennyis6gileg 6tadta. Az elad6 a

lesz6llitott termdkeket bontatlan gyai csomagoldsban, gyhri tartoz6klista alapjhn,

min6sdgtanrisit6ssal 6s egydb dokumentfci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie ana,hogy a termdkek 6ps6g6t afuvarozils 6s a t6ro16s idotafiama alatt

meg6vja.
A minos6gmegvizsgill6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a Ieszftllitott term6k mennyis6gi,

minosdgi fitvetelet folyamatosan vegzi. Az elad6 vtillalja, hogy a szerzodds teljesit6sdnek

idotartamaalatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, korrzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

Abban az esetben, ha az elad6 kdsedelme meghaladnd a 75 napot, ugy a Vev6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a megrendeldstol el6llni.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetdre az LIpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerrnti

ftr szoIg6l.



A szetzodes teljesft6s6ben ktizremrikcid6, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben igdnybe venni kfv6nt arvfilarkoz6k neve, cime: -

a foglalt szilllit ds
e u 3./ pontban eloi 

"[6si megszegdsdt ek
szabillyozott kcjtbdr es/vagy k6rt6rft6s

alkatommal is megism6tl6dn6k, rigy a vev t; u rratTlar;"r::rr11fr:uilt;rT:i;irH:t"trj::*
gyakorolhatj a a jogi k<ivetkezm6nyek 6rv6nyesitdse mellett an6lktil, hogy drdekmril6srit
igazolni I enne kciteles.

5.1 Vevd a lehiv6s teljesitdsdt igazolo mindkdt f6l 6lta] allirt itveteltelismervdnnyel felszerelt szitmlilt, a Kbt. 13 )-(6)_a, a ptk. 6:130. g (1)_(2)_a,
valamint az At 36lA.$ s sal egyenliti ki az elad6nak.
Nem vitatott a szeru\dT az egyes szhmldkba
csak azok az drak, irk gp.Jig ugyunolyan
mdrtdkben, amelyeket az l./ pont 6 ..
riiggetrenrii att6l, hogy a masyarcrsztgi ^:i#:i1"tt!ff;;
hogyan v|ltozik az inflfucios rffia, vagy a
A Vevo el6leget nemfrzet.
A szdmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a Vev6tril szdrmaz6 - ffiveteli elismervdnyt
elad6lev6llel csatolni kell ds az igy ki6llitott ds felszerelt szirmlifi az elad,6 kozvetlenil az

a be.
5t a jelen pontban rogzitett hat6ridon behil nem
a Ptk. idevonatkoz6 szabiiyai szerinti mindenkori

6rv6nyes kdsedelmi kamatot is mesfizetni.
illetve sz6tol el a

Kbt. 56 g (1) bekezd fl:ffT:-[?J;
meriilnek fel, ds jcivedelt6nek

asak. Az elad6 a s z6des teljesit6sdnek teljes idltatama alatt
tulajdonosi szetkezetlt a Vev6 szdmfura megismerhetovi teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vev6t haladdktalanul 6rtesiti.

6 zetzldo a sziilitasb6l, ill. fuvaroziisb6l eredo

l lehiv6 ? 6zott teljesitds megt<irtdntdt6l szltmitottJ 5ultazel epnl.
Az egydb minos6gi hibdkkal vagy a mennyis6gi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehfv6 azok 6szlelds6t kovet o 3 nar barmikor kifogris thrgyixa teheti az
elad6n6l, feltdve, hogy a szavatossiigi ido mdg van.
Az el6z6 kdt bekezdds b6rmelyik esete is for a lehfv6 rrrtozik - a jelzett 3 napos

meghivni.
s6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
nem felel meg az 1./ pont szerinti ajinlatban,
a jelen szerzbddsben szabillyozott mdrtdkti

minosdgi kdtb6fi lslvagy k6rl6rft6si igdnyt drvdnyesithet, ds amennyiben alelen bekezdds
m6sodik fordulatriban leirt rendszerbeli minosdgi elt6r6st tapasztalna, i,gy eidet<mrilasanak
igazolilsa ndlktil a szerzodestll nyomban elilllhat, meghirisul6si t<otUert ds k6rtdritdst
kcivetelhet.



7.l Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t61l6s szabillya\ra - az l.lpontban foglaltak fiiggvdnydben - az elfogadott ajanlattartalma az

irdnyad6.
Haz eIad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st k<jvet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6nek jogdban rill a ie nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a megrendel6st6l
el6llni.
Ha az elad6 a j6t6116si kotelezettsege alatt kicser6li a leszfilitott eszkoz<ik b6rmely r6szet,

annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerzodds thrgydLkepezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatah enged6llyel.

8./ Szerz6do felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghibds szhllit6s, s v6giil a
szerz6d6st6l va16 Vev6i e161l6s eset6re egyarfnt kotbdfi kotnek ki az elad6 terh6re, amelynek
mdrtdke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen szttllitott 5rucikkek brutt6 6rt6k6nek

figyelembev6teldvel napt Yz ezrellk.,legfeljebb azonban az erintett 6ru-6rt6k 10o/o.-a.

HibSs teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett term6kek nett6 6rt6k6nek 10% m6rt6ku

minos6gi kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6ltal 6rv6nyesitett

meghirisul5si kotbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.
Tisztftban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<itb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szeruodesszegdsb6l ered6 kfrtnak megt6rit6sdt is kovetelheti az eIad5t6l, a kdt
o s szegdbe azonban a mdr behaj tott ktjtb6r o s sze ge bele sz6mit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek kara nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatarlani 6s azt a vlgszitmla netlo
osszeg6b<11 levonni.

9.1 A Vev6 egyoldalir, ir6sbeli, az eladohoz intezett nyilatkozathval azonnali hatillIyal
el|llhat a szallithsi szeruoddstol, vagy b6rmely reszdtol,ha:
- azelad6 az egyes r6sszSllit6sokkal 15 napot k6sett;

- az elado ftzet6sk6ptelenne v6lt, <jncs6d<it jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

felszilmolilsi elj 6r6s fo lyik ellene ;

- az elado szerz6d6sellenesen besziintette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozat6val, az eladS

nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizetdseket kovetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodlssel drintett feladata ellft6s6rol gondoskodni tudjon - ha

a) az elad6ban kozvetetten vagy kcizvetleniil25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgt tdrsashg,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatinozott felt6teleknek.

b) az elad6 k<jzvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi tSrsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elado a szerz6d1s megsztin6se elott m6r teljesitett
szolgtltatfs szerz6dess zeri penzbeli ellendrtdk6re j o gosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 2S.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzoddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,Az (I) bekezdes b) pontja alapjdn gy6gyszer vagy

fert6tlenit6szer beszerzdsere kdtdtt szerzod6sben, amennyiben a szerzodls egy 6vet

meghalad6 id6tartamri tart6s jogviszonyt hoz Ietre, az intezmdny szerzod6ses kdtelezetts1get

kizhrSlag a Polg6ri Tdrvdnykonyvrol sz6Io 2013. 6vi V. tdrv6ny 6:116. {i (2)

bekezd6se szerinti, arua vonatkoz6 bont6 felt6tellel vagy affa az esetre rogzitett felmonddsi



joggal vlllalhat,hogy amenny iben ar,,adott hat6any agfavagy fertotlenitoszere vonatkoz6an a

kozpontositott kdibeszerzesi rendszerben keietmeg6liapodas vagy szerzodds keriil

megkot6sre, a k<izpontositott kdzbeszeru6s rendszer6ben kell abeszerzdst megval6sitania'"

10./ Az elad6t az 6w6nyes jogszabalyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerz6d6s teljesitese sor6n a vev6ve1, annuk tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennem i adat,inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban' E titoktart6si kdtelezettslgkiteried az

elad6 alkal mazotta\ra, munkat6rsaira, besz 6llit6fua, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles az elado atitoitartilsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni'

Az elado a Vev6 .rrg"aety. n6lkiil harmadik fdinek nem hozhatja tudomSshta a szerzodds'

rllelve azz y m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait'

Am6sik6san6lkiiltitkosinform6ci6tegyikf6lsemtehetkozz',
harmadik6s6renembocs6that,kivdvehaezthat6lyos6s6rv6nyes
jogszabilly alapiSnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g ktitelezo 6rv6nnyel elrendeli'

Az elad6 kifog6stalan teljesit6s6rol a-ieljes term6kmennyislg 6tad6s-6tv6tel6t kdvetoen a

vev6 ir6sban nyilatkozik. A vev6 e nyiiatkozattal felhatat nazza az elad6t, hogy a vev6t

referenciali st6j6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen irSsban egyeztetett m6don

marketingtev6kenysdg6ben felhaszn6lhassa'

A ki.ilfdldi adoilletos6gu Elado kciteles a szetzoddshez anja vonatkoz6 meghatalmazhst

csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyal ad6hat6s6g kdzvetlentil

beszerezheti arf]onatkoz6 adatokat az orsztrgokt<ozotti jogsegdly ig6nybevdtele n61kii1'

ozott k6rdZsek tekintlteAei az 1./ pontban foglaltakt6l

aj6n|atahrtalmilttekintikafelekir6nyad6nakazzal,hogy
z6sk6nt a Klzbeszerzlsi Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri

T 6rv6nyk6nyv idevo n atko z6 an me gfel e I o szab fly ait fo gi 6k alkalmazni'

A Vev6ne k es az eladonak meg kell tennie 
-mindent 

annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

t'rgyar6sokon b6k6s uton rende zzenekminden oryan nezeteltdrlst, vagy vit6t, amely kdzdtttik

a sierzodlssel kapcsolatban meriil fel'

Jelen szerzod6sbor sz6rcnaz6 6s peres irtra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a vev6

s z6khely6h ez igazo dik.
Ezt a sziirititsi szerzod*sr a szerzodo ferek mint akaratukkar 6s nyilatkozataild<al mindenben

me ge gy ezot helyb enh agy 6lag al6irt6k'

Budapest, 2014. m6jw 72.

(lpari Fark)

mint Elad6

1\ szerz6d6st el6k6szitette:
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/olf Orvosi Mffszer Kft.

Budapest, 2014. m6jus 1 2.

Egyszer haszndlatos injekci6s tfi k,
fecskendcik beszerz6se

E3-112014

R6sz

sz6ma
Megnevez6s M6ret

Ig6ny
db szdm

K6dszdm
Kiszerel6si

egys6g

Nett6 6r
Ft/db Nett6 tisszfr

l. rdsz

Steril
egyszerhasznilatos
fecskendo

2ml 230 000 r619613 100 db 4'\{ 1 041 900

2. r€,sz

Steril
egyszerhasznfllatos
fecskendo kdtr6szes

5ml 150 000 161 1935 100 db 5,98 897 000

3. r6sz

Steril
egyszerhasznSlatos

fecskendo k6tr6szes

10 ml 150 000 t6tt93l 100 db 8,41 | 26r s00

4. resz
Steril
egyszerhasznfllatos
fecskendo kdtr6szes

20 ml 100 000 161 1930 s0 db 13,70 1 370 000

12. r6sz
Steril,
egyszerhasznfiatos
injekci6s tuk

18G 215 000 t63027r 100db 2,83 608 450

20G 50 000 1650077 100 db 2.79 139 500

2tG 20 000 I619I54 100 db 2,79 55 800

22G 3 200 1 800376 100 db 2,79 8 928

23G 11 000 1 800371 100 db )'79 30 690

25G 35 000 16191 55 100 db 2,79 97 650

Nett6 iisszesen: 5 511 418

AFA27 % 1 488 083

Brutt6 iisszesen: 6 999 s01

mrnt Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette :

(, r

Al6irtis:.........#..
U

1. sz. mell6klet

mint Vev6

iiill i'il. ] 'l i: lrt /t


