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,,Egyszer hasznf latos nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6s en az l. sz mell6kletben meghatf rozott fajta
6s mennyis6g szerint 12 h6napra

anAsvntEll SZERZ6UNS

amely l6trej0tt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szitm alatti sz6khelyfl Gottsegen Gydrgy
Orszigos Kardiol6 giai lnt6zet, mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
m6s16szt

m6sr6szt a ERSTE Bank Hungary bankn6l vezetetl 11991102-02139054 banksz6mlaszhm'0,
01-09-361870 clgSegyzek szitm.i 1046 Budapest, J6sika utca 12. sz{Idtelyti Medibis Kft.
nevii elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: MiszkiewiczKrisztina (a tov6bbiakban: Elad6)

kdzdtt, az ajinlatdban felsorolt termdkek szhllitilsina a krivetkez6 felt6telek mellett:

l"l Elad6 ezen szerz6d6s al6ir6s6val a Vev6 6ltil aKbt. l22lA. $ alapj6n kiirt ,,Egyszer
hasznrilatos nyomfsm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" tdrgyit GAZD E3/ 3 12014 szdmtt
kozbeszeru6si elj6r6s ajfunlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kdtelezeltslget v6llal arca, hogy az

aj{nlatk6r6 6ltal az ajhnlatt6teli dokument6ci6ban felsorolt 6s a vev6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az ngyanott meghat6rozott min6s6gben a Vev6 rdsz1re leszSllitja. A
szeruldls idltartama a szeruod6s alilirSsilt k0vet6en l2h6napigtart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatfirozott arumennyis6get
olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. uhogy ez a jelenpontban szabillyozilsra keri.il.

Yev6 az l./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n61kii1 elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit havonta az urr. Lehiv6si nyilatkozat formdj6ban v6sarolja meg az elad6t6l
rigy, hogy a szerz6d6ses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 Yo-a lehiv6sra keriiljdn.

3.1 Elad6 kdtelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a hilrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vevd 6ltal ere feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
I ehivdsban me ghatfur oz6 sra kertilt.
A lehiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyezl meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabillyszeruen,ha az elad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az furvkattartalmaz6 egyes

szilllitmdnyokat az elad6 kockinatina a Vevd kdzponti raktftrilba (1096 Budapest, Haller u.

29.) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt fitsz|molva a

lehivdsban megjelcilt egys6g vagy szem6ly r6sz6re mennyis6gileg 6tadta. Az elad6 a

leszdllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gyai tartoz6klista alapjhn,
minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal egyutt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a tarol6s idohrtamaalalt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vevd sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi,

min<is6gi 6tv1tel6t folyamatosan vegzi. Az elad6 villlalja, hogy a szeru6d6s teljesit6s6nek
idotartamaalatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Abban az esetben, ha az elad6 kdsedelme meghaladnh a 15 napot, :6gy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott arucikkek tekintet6ben a megrendel6st<il el6llni.
Egyet6rtenek a szerzldo felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt krilts6gei fedezet&e az l.l pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti

6r szolg6l.
A szeru6d6s teljesft6s6ben kdzremtikdd6, a beszerz6s 6rt6kdnek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cfme: -



4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivasban foglalt sz6llit6si kdtelezettsdg

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6.u, A" ugyanigy az3.lpontban el6irt kotelezettsdgek

fijyehen kiviit hagyhsa a jelen ad6sv6teli szerc6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek

k6vetkezt6ben az .tuaOt a jelen szerz6d6sben szabillyozott kdtb6r 6s/vagy ktlrt6rit6s

fizet6s6nek a k6telezetts6ge tlrheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset masodik

alkalommal is megism6tt6d;6k, rigy a Vev6 azadilsvdteli szenodest6l va16 el6llSs6nak aioght

gyakorolhatja a jlgi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmflas6t

igazolni lenne k6tel e s.

S.l Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t f61 6ItaI alfuirt 6tv6teli

elismervdnnyel felszerelt szhmI6t, a Kbt. 130. $ (l) 6s (5)-(6)-a' a Ptk. 6:130' $ (l)-(2)-a'

valamint az Art36lA.$ szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak.

Nem vitatott a szeru6d6 felek 61tal, hogy a szerz6d6ses id6szak folyam6n az egyes szhmlitkba

csak azok az 6rak, inkdpzlsi tlnyezlk 6s kdlts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket * l./ pont lrtelmdben az elad6 elfogadott aifunlata tafialmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy u 
^ugyuiorszdgi 

vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s rhta,vagy adevizailtszimithsi kulcs.

A Vevo el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoztartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6t6l szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy nailitott 6s felszerelt sz6ml6t az elad6 kdzvetleniil az

lntezet G azdashgi lgazgat6silgdra nyfj tj a be.

Amennyiben Vev6- ai elado szdmI6j6t a jelen pontban figzitett hatSrid6n beliil nem

egyenliien6 ki, k6teles az elad6nak-a Ptlc idevonatkoz6 szabdlyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az elad6 nem fizet, illetve szdmol el a szerzod6s teljesit6s6vel 0sszefiiggdsben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsasig tekintet6ben mertilnek' fel, 6s melyek az e1ad6 ad6kciteles jdvedelm6nek

cs6kkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alalI

tulajdonosi szerkezel1t a Vev6 szhmhra megismerhet6'td teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

6.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6

hib6kkal (apcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szfumitott

3 munkanapon beliil jogosult az elad6val szemben fe1l6pni'

Az egy6b- min6s6gi [iUan ut vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos

ig6nyJket a 1ehiv6 
-azok 

6sz\el6s6t ltivet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s thrgyhvh teheti az

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

Azelozo k6t bekezJ6s b6rmelyik eiete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik- a jelzett 3 napos

hat6rid6n beltil - az elad6tktizds jegyz6k6nyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontban emlitett min6s6givugy -L*yis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy u term6k tipus6banlrendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajinlatban,

foglalt min6s6gi k6vetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzodlsben szab6Iyozott m6rt6k.d

min6s6gi ktitb6rt 6s/vagy kartgritesi ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulat6ban i-ejrt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, :f;gy drdekmril6sanak

igazol1sa n6lktil a szeruodestol nyomban el6llhat, meghifsul6si ktttb6rt 6s k6rtdrit6st

k0vetelhet.

7.1 Szerzodo felek egyet{rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szab1lyafua - az lli pontban foglaltak fiiggv6ny6ben - az elfogadott aifunlattartalma az

ir6nyad6.



Haz elado a min6s6gi hibAs term6ket a hibabejelent6st k<ivet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vev6nek jog5ban 6ll a le nem sziillitott arucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l
el5trlni.
\la az eiad6 a j6tfllesi kdtelezettsdge alatt kicser6li a Leszilllitott eszkdz<ik brirmely rdszfit,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Eladr6 kijelenti 6s szavatossdgot v6llal azlrt,hogy a jelen szeru(5d6stdrgydtkdpez6 term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel,

8.1 Szerz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llft6s, s v6giil a
szerzildestbl val6 Vev6i el6116s eset6re egyarfunt kdtbdrt kdtnek ki az elad6 terh6re, amelynek
m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen szilllitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk.,legfeljebb azonban az &intett 6ru-6rt6k l\Yo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6k6nek l\Yo m6rt6kti
min6s6gi kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltal drvdnyesitett
meghirisuldsi kdtb6r is akkor, amikor el6ll5si jogrlt volt k6nytelen gyakorolni.
Tisztilban vannak a szeru6d6 felek azzal, hogy a kdtb6rk<ivetelds behajt6san trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered<i krlranak megt6rftdsdt is k<jvetelheti az eIad6t6I, a kdr
dsszeg6be azonban a mfu behaj tott k6tb6r 6 s sze ge bele sz6mft.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek krlra nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszfimla nett6
cisszeg6b6l levonni.

9.1 A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az elad6hoz intlzett nyilatkozatdval azomtali hatilllyal,
el6llhat az ad6sv6teli szerzbdest6l, vagy b6rmely ftsz6t6l,ha:
- az eIadS azegyes r6ssz6llft6sokkal l5 napot kdsett;
- az elad6 frzel6sk6ptelenn6 v6lt, dncs6dcit jelentett illetve ellene csriddt jelentettek be,

felszirmolilsi elj 6r6s folyik ellene;
- az elad6 szerz6d6sellenesen besziint ette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmell' okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatilal, az elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzlddssel 6rintett f.eladata ellfitilsfir6l gondoskodni tudjon - ha
a) az elad6ban kdzvetetten vagy k<izvetleniiI25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdbanmeghatdrozott valamely felt6tel.
b) az elad6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szeintjogk6pes szewezetben, amely
tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdbanmeghatdrozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elad6 a szerz6d6s megsztin6se el<itt m6r teljesitett
szolg6ltat6s szerz6d6ss zeri plnzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.

l0.l Az elad6t az elenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a
szerzodds teljesftdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemiadat, inform6ci6, ismeret vonatkozSsdban.E titoktart6si kdtelezettsdgkiterjedaz
elad6 alkalmazottafua, murkatarsaira, beszilllit6fua, akiket tev6kenys6gi.ik megkezd6se ekitt
k<jteles az elad6 atitoktartilsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil hannadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodls,
illetve azzalkapcsolatban brirmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.



A m6sik fel elozetes j6vahagy6sa ndlktii titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsSthat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabhly alapjSnvalamely bfr6s6g vagy m6s hat6srig kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.
"Al, 

eladi tcifogastalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-6tv61el6t kovet6en a

Vev6 fr6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az eIad6t, hogy a Vev6t

referencialistdjan feltiintesse 6s ezt - el6zetesen fr6sban egyezletett m6don

marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6ihassa.

,4 ldilfbldi ad6illet6s6gti Elad6 koteles a szenodlshez arca vonatkoz6 meghataimaz6st

csatolni, hogy az iilJtosege szerinti ad6hat6s6g161 a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil

beszerezheti a 16 vonatkoz6 adatok at az orczhgok kdzdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott kdrd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiigg<ien vagy azelad6 elfogadoti ajtnlatatarlalmfut tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy

t6ieLs jogszab1lyi rendelkez6sk6nt a K0zbeszerz6si T<irvdnyt 6s a Magyar Polg6ri

TOrv6nykOnyv idevonatko z6 an me gfel el 6 sz ab 6lyait fo gi 6k alkalmazni.

A Vev6nek ds az elad6nak -"g k.ll tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

targyal6sokon b6k6s fton rendezzenekminden olyan nezetelterlst, vagy vit6t, amely kdzdttiik

a szeru6dlssel kapcsolatban meriil fel.

Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra kertlt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6

sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt azaaasvetet szerzodlst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben

me ge gy ezot helyb enh agy 6lag alfiirtdk.

Budapest, 2014. augusztus 08.
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