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,,Egyszer hasznflatos nyomfsmdr6k 6s tartoz6kok beszerz6se" azl. sz. mell6kletben meghatirozottfajta

6s mennyisEg szerint 12 h6napra

ADASVETELI SZERZ6ons

amely ldtrejdtt egyrcszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giai Int6zet, mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
m6s16szt

a Raiffeisen bankn6l vezetett 12010501-01275101-00100004 banksz6mlaszhm.6', 01-09-
685359 cdgtregyzdk szdm.6 1052 Budapest, B6csi u. 1. sz6khelyti AMECO 2000 Kft. nevti
sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Horvdth Gizella . (a tovdbbiakban: Elad6)
kdzdtt, az ajarlathban felsorolt term6kek szilllitilsitra a kdvetkez6 felt6telek mellett:

l.l Etad6 ezen szerzides alitirdsdval a Vev6 6ltal a Kbt. I22lA. $ alapj6n kiirt ,,Egyszer
hasznflatos nyomfsm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" tSrgyu GAZD F,3l 3 12014 szfimtt
kdzbeszeru6si elj6rds ajdnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt k<iteiezettslget villlal ana, hogy az
aj6nlatk6r6 6ltal az ajfunlatt6teli dokumentdci6ban felsorolt 6s a vev6 Sltal elfogadott
term6kmennyis6get az rrgyanott meghat6rozott min6sdgben a Vev6 rlszdre leszilllitja. A
szeru1dls idotartama a szerzodls alfiirilsfut k<ivet6en l2h6napigtart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghathrozott arumennyis6get
olyan m6don k6teles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajfinlat
szerinti termdkeit havonta az rrn. LehivSsi nyilatkozat formfijilban v6srlrolja meg az elad6t6l
irgy, hogy a szerzodlses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 %o-a lehivdsra kertiljcin.

3.1 Elad6 kdtelezi mag6t ana, hogy a 2.1 potttban emlitett lehivds szerinti firukat a
lehfv6sban foglalt mennyis6gben, vdlaszt6kban 6s m6retben a t6rgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szfillitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sb an me ghatdr o zdsra ker0lt.
A lehiv6snak megfelel6 szillliths a felek egyezo meg6llapoddsa szerint akkor tdrtdnik meg
szabillyszerien, ha az elad6 vagy az illtaIa ig6nybe vett Fuvaroz6 az rirukat tartalmaz6 egyes
sz6llitm6nyokat az elad6 kockSzatira a Vev6 kdzponti raktarhba (1096 Budapest, Haller u.
29.) leszilllitja, (leszdllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt StszdmoLva a

lehiv6sban megjeldlt egys6g vagy szem6ly r6sz&e mennyis6gileg 6tadta. Az elad6 a

leszdllitott term6keket bontatlan gya.ri csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapj6n,
min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyutt adjadt a Vevdnek. A csomagol6snak
alkalmasnakkelllennie ana,hogy aterm6kek6ps6g6t afuvarczds 6satarol6s idltartamaalatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi,
min6s6gi 6tvetel6t folyamatosan vegzi. Az elad6 villlalja, hogy a szeruodds teljesit6s6nek
id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Abban az esetben,ha az elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, liugy a Vevd jogosult a le
nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l el6llni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeri.ilt k6lts6gei fedezetere az l.l pontban emlftett elfogadott ajilnlal szerinti
6r szolg6l.
A szeruodds teljesit6s6ben kdzremrikrid6, a beszeruls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kivdnt alvSllalkoz6k neve, cime: -



4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt szilllitilsi kdtelezetts6g
teljesit6sdnek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.1 pontban el6irt kdtelezetts6gek
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen ad6sv6teli szeruldds megszeg6s6t jelenti, aminek
kdvetkezt6ben az elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kdtbdr lslvagy k6rt6rit6s

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

alkalommal is megism6tl6dn6k, tryy aVev6 azadilsvdteliszerzoddst6l va16 el6ll6s6nak a jog6t
gyakorolhatja a jogi kOvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlktil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne kdtel e s.

5.1 Vcv6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabhlyszeni, mindk6t f6l 6ltal alSirt iltveteli
elismervdnnyel felszerelt szimiSt a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a Ptk. 5:130. $ (l)-(2)-a,
valamint az Art 36lA.$ szerint 45 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak.

Nem vitatoll a szeruod6 felek 6ltal, hogy a szerzodlses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba

csak azok az 6rak, irkepzlsi tenyezlk 6s k6lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az l.l pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott aj|nlata tartalmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy a magyarorszilgi vagy a vil6gpiaci arak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s rilta,vagy adevizahtszhmithsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A szhmlirhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6tol szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kirillitott 6s felszerelt szhmlilt az elad6 kcizvetleniil az

lntlzet G azdashgi lgazgat6 sSgdr a ny ijti a b e.

Amennyiben Vev6 az elad6 szdmlSjdt a jelen pontban rdgzitett hat6rid6n beliil nem

egyenliten6 ki, kdteles az elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az elad6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6sdvel dsszefiigg6sben olyan

kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6kdteles j6vedelm6nek

csdkkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a szeruodls teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szimrhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

tigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

6.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llitdsb6l. ill. fuvarozhsb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabilyozott teljesit6s megtdrt6ntdtol szhmitott

3 munkanapon beli.il jogosult azelad6val szemben fe116pni.

Az egylb min6s6gi hibdkkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szIel6s6t kdvet6 3 napon beltil b6rmikor kifogSs tdrrgyhvd teheti az

elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az elozb k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik' a jelzett 3 napos

hat6rid6n beliil - az elad6tkdzds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6kossdgok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajdnlatban,

foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szeruodlsben szabillyozott m6rt6kri

min6s6gi kdtbdrt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmirl6srlnak

igazolfusa n6lkiil a szerzodestol nyomban elilllhat, meghirisul6si kcitb6rt 6s k6rt6rit6st

kdvetelhet.

7.1 Szeruod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabillyaira - az L/ pontban foglaltak fi.iggvdny6ben - az elfogadott ajdnlattarlalma az

iranvad6.



Haz elad6
cser6li ki,
el6llni.

a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst krivet6 15 munkanapon beltil nem
a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem szillitott iirucikkek tekintetdben a megrendel6stol

Ha az elad6 a j6t6ll6si kdtelezettsdge alatt kicserdli a leszillftott eszk<izdk b6rmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjfvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerz6d6s tdrgy6t kepezl term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

8./ Szerzfido felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s v6giil a
szerz6d6st6l val6 Vev6i el61l6s esetdre egyarhnt kdtbdrt k<itnek ki az elad6 terh6re, amelynek
mdrt6ke kdsedelem esetdn a k6sedelmesen szilllitott drucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembevdtel6vel napi % ezrellk.,legfeljebb azonban az &intett 5ru-6rt6k l\Yo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6kdnek l0%o mdrtdkti
min6s6gi kdtb6rt lehet k<ivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6Ital 6rv6nyesitett
meghirisullsi kOtb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.
Tiszt6ban vannak a szeruildo felek azzal, hogy a krjtb6rkrivetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerzodlsszegdsb6l ered6 kdrdnak megt6rit6s6t is kdvetelheti az elad6t6l, a k6r
6sszeg6be azonban a mir behajtott kdtb6r <isszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek kara nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml5b6l visszatartani 6s azt a vdgszhmla nett6
dsszeg6b6l levonni.

9.1 A Vev6 egyoldahi, irdsbeli, az elad6hoz intezett nyilatkozatfxal azonrrali hatSllyal
el6llhat az adilsveteli szerzodestol, vagy b6rmely rdszdt6l,ha:
- Melad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- az elad6 frzet6sk6ptelennd v6lt, dncsoddt jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszrlmoldsi elj 6r6s folyik ellene;
- az elad6 szerz6d6sellenesen besziintette sz6llitdsait.
Ha a Vev6 a szeru6d6st a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldali nyilatkozatdval, az elado
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizetdseket k<ivetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szenodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan hatarid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6tdsSr6l gondoskodni tudjon - ha
a) az elad6ban k0zvetetten vagy kdzvetlentil25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjilbanmeghatflrozott valamely felt6tel.
b) az elad6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghatdrozott valamely feltdtel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elad6 a szerzodds megszrin6se el6tt mdr teljesitett
szolg6ltat6s szerzod6ss zeri perzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.

l0.l Az eladfit az &v6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a
szerzidds teljesitdse soriin a Vevdvel, annak tevdkenys6gdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemiadat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6silban.E titoktart6si kdtelezettslgkiterjedaz
elad6 alkalmazollafua. munkat6rsaira, beszilllit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezdese el6tt
kciteles az elad6 atitoktartdsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzidls,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait.



A m6sik fel elozetes j6v6hagyrisa ndlki.il titkos inform6ei6t egyik f61 sem tehet kozz6,
harmadik szemdly rendelkez6sdre nem bocsiithat, kiv6ve ha ezt hatrilyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hat6sSg kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisfg 6tad6s-6tv6tel6t k<ivet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Vevdt
referencialist6j6n felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhas sa.

A ktilfbldi ad6illet6sdgtl EXad6 k<iteles a szeruoddshez arra vonatkoz6 meghatalrnaz{st
osatolni, hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6sdgt6l a rnagyar ad6hat6s6g kdzvetleniil
beszerezheti afivonatkoz6 adatokat az orczdgok kdz<itti jogseg6ly igdnybev6tele n6lkiil.
Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az elad6 elfogadott ajfinlatatartalmdt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6sk6nt a K<izbeszerz6si Tdrvdnyt 6s a Magyar Polgdri
Tcirv6nykdnyvidevonatkoz6anmegfelel6szabillyaitfogi6kalkalmazni.
A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely kcizcittiik
a szeruo ddssel kapcsol atb an meriil fel.
JeIen szerz6d6sb6l szirmaz6 6s peres ritra kertlt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Vev6
s z6khely6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szenodlst a szeruldb felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ezot he lyb enh agy 6lag aI6irt5k.

Budapest, 2014. augusztus 08.
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