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,,Egyszer haszndlatos nyomdsm6rdk 6s tartoz6kok beszerz6se" 
^zl. 

sz. mell6kletben meghatfrozott fajta
6s mennyis6g szerint 12 h6napra

ADASvETELI SZERz6nns

amely l6trejdtt egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szdm alatli sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giailntflzet, mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
m6sr6szt

m6sr6szt a Magyarorszdgi Volksbank Zrt. banknill vezetett 14100464-91353349-01000002
banksz6miaszdmfi., L3-09-081861 clgtregyzdk szitnt 2314 Haldsztelek, 6voda u. 7-9.
sz6khelyti MedlineS Kft. nevti sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Izsrik Bamab6s (a
tov6bbiakban: Eladt6)

kcizdtt, az ajinlatdban felsorolt term6kek szilllitdshra a kdvetkez6 felt6telek mellett:

l,l Elad6 ezen szerzbdls alilirdsdval a Vev6 6ltal aKbt. l22lA. $ alapjrln kiirt ,,Egyszer
hasznflatos nyomism6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" t{rgq GAZD E3l 3 12014 szdmit
kdzbeszeru6si elj6r6s ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts6get v61lal ana, hogy az
ajrlnlatk6r6 6ltaI az ajinlattdteli dokument6ci6ban felsorolt 6s a vev6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az ugyanott meghat6rozott min6s6gben a Yev6 rdszlre leszilllitja. A
szerzld6sid6tartamaaszeru6d6salilirdsdtkcivet6enl2h6napigtart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatirozott 6rumennyis6get
olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajfulat
szerinti term6keit havonta az vrr. Lehiv6si nyilatkozat formdj6ban v6sarolja meg az elad6t61
rigy, hogy aszerz6d6ses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 Yo-a lehiv6sra keriiljdn.

3.1 Elad6 kcitelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6wkat a
lehfv6sban foglalt mennyisdgben, v6'reszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szdllitja le a Vev6 6ltal erre feljogosftott szewezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghatdr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfeleli! szilllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg
szabfilyszerien, ha az elad6 vagy az filtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tafialmaz6 egyes
szSllitmlnyokat az elad6 kockilzatan a Vev6 krizponti rakt6r6ba (1096 Budapest, Haller u.
29.) Ieszilllitja, (leszdllittatja) 6s a k0ldem6nyt csomagol6si egys6genk6nt iltszdmolva a
lehfv6sban megjeldlt egys6g vagy szem6ly rcszere mennyis6gileg 6tadta. Az elad6 a
leszilllitott termdkeket bontatlan gyari csomagol6sban, gyiri tartoz6klista alapjin,
min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t afuvarczds 6s a tdrol6s id6tartama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi,
min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vegzl Az elad6 villlalja, hogy a szetzbdds teljesit6s6nek
id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 611, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Abban az esetben, ha az elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, lf;gy 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 fedezet&e az l.l pontban emlftett elfogadott ajilnlat szerinti
6r szoIg6l.
A szerzodds teljesft6s6ben krizremrikdd6, a beszerz6s 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kfv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: -



4.1 Nem vitatott a felek iltal, hogy a lehiv6sban foglalt szAllitasi kdtelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztfsa, de ugyanigy az3.lpontban el6irt kdtelezetts6gek

flrgyelrnen kivtitr hagy6sa a jelen ad6svdteli szerzbdds megszeg6s6t jelenti, aminek

kdvetkezt6ben az 
"iuOOt 

a jelen szerz6d6sben szabillyozoll kdtb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a k6telezetts6ge ierheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset mdsodik

alkalommal is megism6tl6d;dk, rigy a Vev6 az addsvlteli szen6dest6l va16 el6ll6s6nak a joght

gyakorolhatja a jogi kdvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekm{rl6s6t

igazolni I enne kdtele s.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeru, mindk6t f6I 6ltal alSirt 6tv6teli

elismerv6nnyel felszerelt sz6ml6t, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. $ (1)-(2)-a,

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

Nem vitatott a szevod6 felek 6ltal, hogy a szeruoddses id6szak folyam6n az egyes szimlilkba

csak azok az 6rak, frk1pzesi tenyezbk 6s k6lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket ;, l./ pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott ajhnlata tattalmaz,

ftiggetleniii att61, hogy a magyarorszdgi vagy a vil6gpiaci Srak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s rfita,vagy adeviza6tszimit6si kulcs.

A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6ho z tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6t6I szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

sz6llit6lev6llel csatolni kelt 6s-az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmldt az eIad6 kdzvetleniil az

Intezet G azdashgi Igazgat6 s6g6ra nyrij tj a be.

Amennyiben VevO- ai e6att szitrlfijht a jelen pontban figzitett hatfuridon beliil nem

egyenliien6 ki, k6teles az elad6nak-a Ptk. idevonatkoz6 szabilIyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az elad6 nem fizet, illetve sz6mol el a s

k0lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s

csdkkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a sze

tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szhmtramegismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

fgyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

6.1 Egyet6rten ek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz611it6sb6l, ill. fuvarozhsb6l ered6

hib6kkal [apcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szfimitott

3 munkanapon beltil jogosult az elad6val szemben fell6pni'

Az egy6b- min6s6gi f,ibakkl uugy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos

ig6nyJket a lehiv6 izok 6szlel6s6t k0vet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tlrgyhvd teheti az

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

Az eloz6 k6t bekezJ6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a tehiv6 lartozik'a jelzett 3 napos

hat6rid6n beliil - az elad6tk6z0s jegyz6k<inyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontb mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, irogy er6ben) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajdnlatban,

foglalt min6s Vev6 a jelen szerz6d6sben szab6lyozott m6rt6kti

-irrOregi k6tb6rt lslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulat6ban lefit rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak

igazol1sa n6lkiil a szerzodlst6l nyomban el6llhat, meghirisul6si k0tb6rt 6s k6rt6rit6st

kdvetelhet.



7.1 Szeru6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6l15s szabillyafua - az l./ pontban foglaltak fiiggvdny6b en - az elfogadott ajfunlat tartalma az
ir6nyad6"
Haz elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vevdnek jog6ban 6lI ale nem sz6llitott arucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l
el6llni.
Ha az elad6 a j6t6ll6si kritelezettsdge alatt kicser6li a lesz6llitott eszkdzrik b6rmely r6sz6t,
annak j6t6ll5si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatossdgot v6llal az1rt,hogy a jelenszeru6d6sthrgyfutkdpez(5term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

8.1 Szerzfidb felek rigy a k6sedelmes teljesft6s, mint pedig a min6s6ghibils sz6llit6s, s v6giil a
szetzodlstol val6 Vev6i el6ll6s eset6re egyaftnt kdtb6rt kOtnek ki az elad6 terh6re, amelynek
m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott arucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi Yz ezrellk.,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k lT%o.-a.
Hib6s teljesft6ssel kapcsolatban a hibdval 6rintett termdkek nett6 6rt6k1nek l0%o m6rt6kri
min6s6gi k6tb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6Ital 6rv6nyesitett
meghirisul6si k<itb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
Tiszt6ban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kritb6rk<ivetelds behajt6srin trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 karunak megt6rit6sdt is kdvetelheti az elad6t6l, a kdr
cisszegdbe azonban amdr behajtott k<itb6r dsszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benffitott szfumlSb6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nett6
dsszeg6b6l levonni.

9.1 A Vev6 egyoldahi, frdsbeli, az elad6hoz int6zett nyilatkozatdval azonnali
el 6llhat az adhsv 6teli szer z6 dest6 l, vagy brlrmely ft szfitol, ha:
- az elad6 az egyes ftsszilllitdsokkal 15 napot k6sett;

hatSllyal

- az elad6 fizet6skdptelennl v6lt,6ncs6d6,t jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,
felsz6mol6si elj rirds folyik ellene;

- az elado szerz6ddsellenesen besztint ette szhllitfusait.
Ha a Vev6 a szerz1dlst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldalinyilatkozatdval, az elad6
nem jogosult a Vevdtril tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szeruodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy aszerz6dlssel 6rintett feladataellStdsfur6lgondoskodni tudjon-ha
a) dz elad6ban kdzvetetten vagy k<izvetleniil25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghatfurozott valamely felt6tel.
b) az elad6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%;o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjilbanmeghatirozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elado a szeruodls megsztin6se el6tt mrir teljesitett
szolgSltatdsszerz6d6sszeriiplnzbeliellendrtdk6re jogosult.

I0.l Az elad6t az 5wdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a
szerzodls teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret'vonatkozSsdban. E titoktart6si kOtelezettsegkiterled az
elad6 alkalmazollafta, munkatiirsaira, beszilllit6fua, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt
kdteles az elad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.



Az elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomrlsira a szeru6d6s,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6vrlhagy6sa n6lki.il titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet k6zz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ed hatrilyos ds 6rv6nyes
jogszabSly alapjdnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelezd drv6nnyei eliendeli.
Az elad6 kifog6stalan teljesft6s6r6l a teljes term6kmennyis6g ritadris-6tv6tel6t k6vet6en a
Vevd irtlsban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Vev6t
referencialistdjrln feltiintesse 6s ezt - el6zetesen frrisban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.
A kiilfrldi ad6illet6s6gti Elad6 kdteles a szenbdlshez al::a vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kcizvetlentil
beszerezheti arh vonatkoz6 adatokat az orczhgokkdz<itti jogsegdly ig6nybev6tele n6lktil.
Jelen szerudd6sben nem szabtilyozott kdrd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglatrtakt6l
fiigg6en vagy az elad6 elfogadott ajdnlatatartalmdt tekintik a felek irtlnyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerzl,si Tcirv6nyt 6s a Magyar Polg6ri
Tdrv6nyk0nyvidevonatkoz6anmegfelel6szabillyaitfogj6kalkalmazni.
A Vev6nek es az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nezeteltercst, vagy vit6t, amely k0z6tttik
a szeruod6ssel kapcsol atban meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khe ly6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szerzoddst a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataikal mindenben
me ge gy ezot helyb enh agy 6lag al6irt6k.
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Nyomds6rz6kel6
Terumo szivmotorhoz CX.FAC114

Szint6rz6kel6 Terumo
szivmotorhoz

Nett6 iisszesen:
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Brutt6 iisszesen:
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