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,,Egyszer hasznflatos nyom{sm6r6k 6s tartozdkok beszerz6sen azl. sz mell6kletben meghat6rozottfajta
6s mennyisdg szerint 12 h6napra

ADASVfTELI SZER,Z6UNS

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller lutca29. szitm alalli sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giailnt6zet, mint vev6 (a tovSbbiakban: Vev6),
rn6srdszt
m6sr6szt a Raiffeisen. bankn6l vezetett 12010501-00148778-00100000 banksz6mlaszdmu,
01-09-161947 cegegyzekszdmtl02T Badapest, Ganz u. 16. sz6khelyti: Biomedica H. Kft.
nevti sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: D6kany-Horvdth Anna c6gvezeto. (a
tov6bbiakban: Elad6)
kOzdtt, az ajir:Jatdban felsorolt term6kek szilllitdsdra a kdvetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzldes alilirdshval aYev6 6ltal aKbt. l22lA. $ alapjrin kifrt ,,Egyszer
hasznflatos nyomfsm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" tdrgyi GAZD E3/ 3 12014 szhm.6

kdzbeszerz6si elj6r6s ajdnlata elfogad6sa eredmdnyekdnt k<itelezetts5get villlal arra, hogy az

ajdnlatkdr6 6lta| az ajfunlatteteli dokumentdci6ban felsorolt 6s a vev6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az vgyanott meghatdrozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re leszSllitja. A
szerzodls idotatama a szeru6d6s alfiirdsfit kdvet6en l2h6napighrt.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don kdteles t6le megv6sarolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s ndlktil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit havonta az vn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az elad6t6l
rigy, hogy a szerz1ddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 %o-a lehiv6sra kertiljcin.

3.1 Elad6 kdtelezi magdt ana, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti furukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztlkban 6s m6retben a t6rgyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szilllitja le a Vev6 Sltal erte feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sb an me ghatdr o z6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szdllitds a felek egyez6 meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg
szabilIyszenien, ha az elado vagy az ilItaIa ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tarlalmaz6 egyes

szilllitmdnyokat az elad6 kockdzatina a Yev6 kdzponti raktdrilba (1096 Budapest, Haller u.
29.) leszilllitja, (Ieszilllittatja) 6s a ktildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt iltszitnolva a

lehivSsban megjeldlt egys6g vagy szem6ly rdszdre mennyis6gileg 6tadta. Az elad6 a

lesz6llitott termdkeket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gyhri tartoz6klista alapjdn,
min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvarczSs 6s a t6ro16s idol.artama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k mennyis6gi,
min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vegzi. Az elad6 villlalja, hogy a szerzodls teljesft6s6nek
idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Abban az esetben, ha az elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, rigy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l el6llni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezet6re az l.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti
6r szolg6l.
A szerz6d6s teljesit6s6ben kdzremrikdd6, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt aIvSIlalkoz6k neve, cfme: -



4.1 Nem vitatott a felek d\tal, hogy a lehivasban foglalt szilllithsi k0telezettsdg

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmuraszt6ra a. ugyanigy az3.lpontban el6irt kdtelezetts6gek

njy"m"n kiviil hagy1sa a jelen ad6sv6teli-szerz6dds megszeg6s6t jelenti, aminek

k6vetkezt6ben az 
"iuoot 

a jelen szerz6d6sben szabillyozott kdtb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a k<itelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, 
.ugy aVev6 azaiilsveteliszeruodlst6l val6 el6ll6sanak a jog6t

gyakorolhatja a j-ogi kdvetkezm?nyek 6rv6nyesit6se mellett andlkiil, hogy 6rdekmril5s6t

igazolni lenne kdteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabfiyszeru, mindk6t f6l 6Ital a\fiirt ftv'teIi

elismerv6nnyel felszerelt sL6mI6t, a Kbt. 130. $ (l) 6s (5)-(6)-a, u P1!'.6:130' $ (l)-(2)-a'

valamint az A1136/A.$ szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenlfti ki az elad6nak.

Nem vitato tt a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerz6d6ses id6szak folyam6n az egyes szttnlitkba

csak azok az tnak, 6rkepz6si t6nyez6k 6s k6lts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott aiilIiata tartalmaz,

fiiggetleniil arorczilgi vagy avilagpiagi. arak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

holg-yan v61t a,vagy adevizafitszfimitilsi kulcs.

^A, 
Vev6 el6leget nem fizet.

A sz6mlrlh oz tutoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli elismervdnyt

sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s-az igy tiittitott 6s felszerelr szdmlfut az elad6 kdzvetlentil az

IntezetGazdashgilgazgat6s6g6ranyrijtjabe'
Amennyiben vev6" ui, aaat, sziniiat a jelen pontlan riigzitett hat6rid6n beliil nem

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

eivenyes k6sedelmi kamatot is megfizetni'

Az elad6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dds teljesit6sdvel dsszeftigg6sben olyan

kdltsdgeket, melyek u rut. 56. g (1) bekezdds k) pontiaszerinti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben meriirnek' fer, 6s metyet< az. elad6 ad6kdteles jdvedelm6nek

cs6kkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a ,r"rrid6" teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezet1t a Vev6 szhmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti'

6.1 Egyet6rten ek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, i11. fuvaroz6sb6l ered6

hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabilyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szitmitort

3 munkanapon beli.il jogosult az elad6val szemben fell6pni'

Az egyeb minbs6gi f,iUarcl vagy a mennyis6gi ilt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 
-azok 

6szlel6s6t k6vet6 3 naion beliil b6rmikor kifog6s tSrgyivh teheri az

elad6n61, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van'

Az el6zo UetAe1eztres b6rmelyik eiete is foiduljon elo, a lehiv6 lrrrtozik - a ielzett 3 napos

hat6rid6n beliil - 6nyv felv6tel6re meghivni'

A jelen pontban mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a t an (rendszer6ben) nern felel meg az l.lpont szerinti ajfunlatban'

foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a vev6 a jelen szerzldlsben szabSlyozott m6rt6kti

min6s6gi ktttb6rt a;r""ttmrteritesi'ig6nyt 6rv€nyesithgt, 6s amennyiben a jelen bgke-zd6;

m6soclik fordulat6ban leirt rends zerbJli -inoregi- elt6r6st tapasztalna, iqy 6rdekmfl6s6nak

igazoldsa n6lkiil a szerzodlstol nyomban e161lhat, meghirisul6si kdtb6rt 6s k6rt6rit6st

kdvetelhet.

7.1 Szerz6d6 felek egyetertenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t611es szabillyaii:a - az 11 pontban foglaltak fiiggv6ny6b er_' az elfogadott aj6.nlattartalma az

irrinyad6.



Haz elad6 a mintis6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vev6nek jogdban 5ll a le nem sz6llftott rirucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l
eltlllni"
Ha az elad6 a j6t6ll6si kOtelezettsdge alatt kicser6li a leszSllitott eszk6z6k brirmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjhvahijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llaI azlrt, hogy a jelen szeru6dds tdrgyirtkepez1 term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

8.1 Szeruodl felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s v6giil a
szerz6d6st6l val6 Vev6i el6ll6s eset6re egyardnt kdtb6rt k<ltnek ki az elad6 terhdre, amelynek
m6rt6ke kdsedelem eset6n a kdsedelmesen szilllitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk.,legfeljebb azonban az lrintett iru-drtilk l}yo.-a.
Hibris teljesit6ssel kapcsolatban a hibSval 6rintett termdkek nett6 6rt6k1nek l0%o m6rt6kii
min6s6gi kdtbert lehet krivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltaI 6rv6nyesitett
meghirisulisi kOtb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
Tiszt6ban vannak a szerzldb felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l eredri kfufunak megt6rit6s6t is k<ivetelheti az elad6t6l. a kar
6sszeg6be azonban a mhr behajtott k<jtb6r d,sszege belesziimit.
A kdtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyijtott sz6ml5b6l visszatartani 6s azt a vdgszilmla nett6
<isszeg6b6l levonni.

9J A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az elad6hoz intlzett nyilatkozat6val azowrrli
el6llhat az addsvlteli szerz6d1st6l, vagy b6rmely ftszfitol,ha:
- az elad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

hatilllyal

- az elad6 fizet6sk6ptelennd villt, dncs6dcit jelentett illetve ellene cs<id6t jelentettek be,
felsz6mol6si elj rlr6s folyik ellene;

- az elad6 szerz6d6sellenesen besziint ette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti brirmely okb6l megsztinteti egyoldali nyilatkozatdval, az elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket k<jvetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szeru6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szeruldlssel 6rintett feladata ell6ths6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) az elad6ban kcizvetetten vagy kdzvetlentil25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6it szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjSbanmeghatdrozott valamely feltetel.
b) az elad6 kdzvetetten vagy k<izvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely
tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (l) bekezd6s k) pontjdban meghatarozottvalamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elad6 a szeru6d6s megsztin6se el6tt m6r teljesitett
szolgilltatds s zerz6 d6 s s zeri penzbeli e I I en6rt6k6re j o go sult.

l0.l Az elad6t az lweinyes jogszabdlyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a
szeru6des teljesft6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudomZs6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s 6ban. E titoktart6si kdtelezetts lgkiterjed az
elad6 alkalmazottafua, munkat6rsaira, beszilllit6fua, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt
k<iteles az elado atitoktaliilsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik felnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerz6d6s,
illetve azzalkapcsolatban brirmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait.



A m6sik feI ellzetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozze,
harmadik szemdly rendelkez6s6re nern bocsdthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabrily alapjdn valamely bir6s6g vagy m6s hat6srig kritelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az elad6 kifog6stalan teijesit6s6r6l a teljes term6kmennyiseg 6tadds-iitv6tel6t kdvet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vevd e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Yev6t
referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen fr6sban egyeztetett m6don
rnarketingtev6kenysdgdben felhaszn6lhassa.
A kiilfbldi ad6illet6s6gti Elad6 kdteles a szerzldlshez ar.:a vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil
beszerezheti aA vonatkoz6 adatokat az orszilgok kdz<itti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.
Jelen szeru6d6sben nem szabfiyozott k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az elad6 elfogadott ajfunlatatartalmht tekintik a felek iriinyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkezdsk6nt a Kdzbeszerulsi T<irvdnyt 6s a Magyar PolgSri
Tdrv6nyk<inyvidevonatkoz6anmegfelel6szabillyaitfogj6kalkalmazni.
A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nlzeteltdrlst, vagy vitdt, amely kciz<ittiik
a szerzodlssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szerzfidlst a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataiL<kal mindenben
me ge gy ezot helyb enh agy 6lag alilirtilk.

Budapest, 2014. augusztus 08.
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Brutt6 iisszesen:

Budapest, 2014. augusztus 08.

rie Kft
nz u 15

1 llli 2'Jil
r 

^ ^1>1-a I

mint Elad6

A szerz6d6st 
ef dkriszitette;


