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Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giai Int6zet (banksz6mla szfmr: 10032000-01491869-
00000000 szdmlavezeto: Magyar Allamkincst6r, szdkhely: Budapest, Haller utca 29.
k6pviseli: Dr. Ofner P6ter), mint Vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6srdszt
Biomedica Hungfria Kft. nevu elad6 (bankszdmlasz6m:12010501-00148778-00100000.
szilmlavezet6: Raiffeisen Bank Zrt., szfik,hely: 1027 Budapest, Ganzu.16. k6pviseli Ddkdny-
Horvdth Annu tigyvezet6) (a tov6bbiakban: Elad6)
kcizott, az ajilnlatdban felsorolt term6kek sztilitflsfua a kcivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodls al6irhs6val a Vev6 riltal a Kbt. l2l (I) b) $ alapjrln kiirt
,,Sziivetragaszt6k beszerz6se" tfugyl GOKI-2/2015 ikt. szhmi kozbeszerz6si eljar6s
ajdnlata elfogad6sa eredmdnyekdnt kcitelezettsdget v6llal ana, hogy az ajfulatkero 6Ital az

aj6nlatt6teli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott
term6kmennyisdget az vgyanott meghat6rozott min6s6gben a Vevd rlszdre leszfillitja. A
szer zo dds rdllartama a szer zb dds al6ir 6sht kovet6 en 12 h6napig 1afl

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatdrozott 6rumennyisdget
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelen pontban szab|lyozftsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden eltdr6s n6lkiil elfogadott ajdnlat
szerinti term6keit havonta az vrr. Lehiv6si nyrlatkozat form|jdban v6s6rolja meg az Elad6tt6l
rigy, hogy a szerzbdeses idoszak vdg6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 Yo-a lehivSsra
keriiljon.

3.1 Elad6 kotelezi magdt arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a tfngyh6napon beltil havonta
olyan i.itemez6sben szilllitja le a Vev6 6ltal ene feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghathroz6sra keriilt. A nyertes ajfinlaltevo jogosult a szerzodls id6tartama alatt
fj fejleszt6sri innovativ term6ket sziilitani, az itr vagy egy6b szeruoddses felt6telek
m6dosit6sa n6lkti1. Az 6r-6rt6k ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajdnlatklro
kdpviseldj dvel kdteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelel6 szilllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg
szabhlyszenien, ha az Elad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaro z6 az 6rukat taxtalmaz6 egyes
szilllitmdnyokat az elad6 kockdzatftra a Vev6 kozponti raktfrrfrba (1096 Budapest, Haller u.
29.) leszfilftja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a

lehiv6sban megjelcilt egysdg vagy szem6ly r6sz6re mennyisdgileg 6tadta. Az Elad6 a

lesz6llitott termdkeket bontatlan gyhri csomagol6sban, gyiri tartoz6klista alapjtn,
min6sdgtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvarozds 6s a tarolfs rd6tartama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vevd sz6khelye. A Vev6 a Ieszilllitott 6s a fentiek szerint
mennyisdg szerint 6tvett term6k csomagol6son beltili mennyis6gi, min6s6gi futvetelet
folyamatosan vegz| Az Elad6 vtilalja, hogy a szerzod6s teljesit6s6nek id6tartama alatt
fo lyam ato s an rendelke zd sr e fil, konzult6ci 6 s I eheto s 6 get bizto s it.
Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros, illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly



Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az l.lpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti
ir szolgSl.
Kap c s o I att art6 a V ev6 r 6,sz6r ol: any aggazd6l ko d6s i o szthlyv ezet6
Kapcsolattart6 az elad6 r6sz6r6l:. . ..

A szerzodds teljesit6s6ben k<izremrikcid6, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-6t meshalad6
mdrt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cfme: ...

4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szSllitasi kcitelezettsdg
teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.1 pontban eloirt kotelezettsdgek
figyelmen kiviil hagyhsa a jelen ad6svdteli szerzldes megszeg6s6t jelenti, aminek
kcivetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kotbdr eslvagy k6rtdritds
fizet6s6nek a kcitelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Vev6 az adilsvdteli szeruodls azomah hat6lyri
felmond6srinak a jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rvdnyesit6se mellett an6lktil,
hogy drdekmril6srit igazolni lenne kctteles.

5,1 FINANSZIROZASI ES FIZETESI FELTETELEK

Vev6 a havi lehivds teljesit6s6t igazol6 szabSlyszer{i, mindk6t fel 6ltaI alfuirt 6tv6teli
elismerv6nnyel (vagy szillit6levellel) felszerclt szitmlfut, a Kbt. 130. g (1) 6s (6)-e, a ptk.
6:130. $ (3)-e, az 1997,6vi LXXXIII. tcirv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 36lA.$ szerint
60 napon beli.il banki 6tutal6ssal egyenlfti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek 6ltal, hogy a szerzlddses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba
csak azok az 6rak, ilrkepz€si tenyezbk 6s kiilts6gek Sllithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont drtelmdben az F,lad,6 elfogadott ajfnlata tartalmaz,
ftiggetleni.il att6l, hogy a magyarorczdgi vagy a vil6gpiaci fuak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vtitozik az inflilcios rdta, vagy a deviza fitszdmitdsi kulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoz6 lehiv6s teljesitds6t rgazol6 - a Vev6t6l szdrmaz6 - 6tv6teli elismervdnyt
sz6llft6lev6llel csatolni kell 6s az igy kidllitott 6s felszerelt szdmlfit az Elad6 kcizvetlentil az
Intezet G azdasilgi I gaz gat6 s 696r a ny i\tj a b e .

Amennyiben Vev6 az E,lzd6 szdmliljht a jelen pontban figzitett hat6ridon beltil nem
egyenliten6 ki, koteles az elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsasrig tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jcivedelm6nek
csokkent6sdre alkalmasak. Az E,lad,6 a szeruodls teljesitds6nek teljes rd6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szhmdra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.

6 . SZERZ'DE S T B IZTO S iTO MELLEKKO TELEZETT S E GEK.

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint ,,A kdtelezett p6nz frzetdsdre kotelezheti maght ana M esetre, ha
olyan okb6l, amelydrt felel6s, megszegi a szerzbddst,"

6.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS



Szetzodl felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6l1is
szab fiy an a az elf o gadott aj 6nlaL tartalma az ir dny ad6 .
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerz6dds tSrgyStkepez1 term6kek
rendelkeznek jogszerti forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal, !rvdnyis forgalomba
hozatali enged6llyel.
A j6t6ll5s a termdk ifiadhs-ifivetel6nek id6pontj6t6l kezd6dik.

6,2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hirlnyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vev6 azok 6szlel6s6t kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifogtis tdrgy1vi teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatossdgi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hatarid6n beliil - azBladfit k<izris jegyz6kcinyv felvdtel6re meghivni.
A kdtb6r m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi 1 szhzallk,legfeljebb azonban az lrintetlnett6 6ru-6rtek20yo.-a.

6.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MINdSEGD KOTBER
Egyet6rtenek a szetz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesit6s megtcirt6ntdtll szdmitott 3 munkanapon beliil jogosult az
Elad6val szemben fell6pni. A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hiinyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vevo azok 6szlel6s6t kdveto 3 munkanapon beltil brlrmikor nfogas
tdtgydvd teheti az Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg ervdnyben van. Ezen
esetben, a Vev6 tartozik - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beltil - az Elad6t krjzcis
j egyz6kcinyv felv6tel6re meghfvni.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6kenek ITo/o-a m6rt6kti
min6s6gi kdtb6rt lehet k<ivetelni.

6.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A szetzodds 7.1. pontjSban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l val6 Vev6i elillis
Yagy azonttalihatillyi felmondds eset6re egyardntkdtb6rt kcitnek ki az Elad6 terh6re.
A szerzodls 7.1. pontj6ban felsorolt el6ll6s vagy felmond6s eset6n az 1rintett term6kek nett6
6rtdk6nek 20Yo-a m6rt6kri meghirisul6si kcjtb6rt kcivetelhet a vevo.

Tiszt6ban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kcjtbdrkovetel6s behajt6s6n tirlmen6en a
Vev6 a szetzod6sszeg6sbol ered6 k6ranak megt6rit6s6t is kovetelheti az Elad6t6l. a k6r
cisszeg6be azonban am6r behajtott kdtbfu osszege beleszrimit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdmlih6l visszatartani 6s azt a v1gszirmla nett6
osszeg6b6l levonni.

7, A SZERZ6IES MEGSZfNESE, MEGSZTINTETESE

7'1. A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intdzert nyilatkozatitval azomali hat6llyal
el6llhat az adfsvlteli szerzodest6l, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tort6nt , vagy elfilhai az
ado tt me grendel 6 st6 I v agy azonnali hatilly al felm ondh atj a a szer zo d6 st, ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tcibb mint 15 napot k6sett;
- sz|llitdsi kotelezettsdg teljesit6sdnek k6sedelme vagy elmulasztdsa, amennyiben ilyen

szeru5ddsszeg6si eset mdsodik alkalommal is megism6tr6dn6k,
- a leszitllitott term6k min6s6gi fogyatdkoss6ga eset6n, de akkor is ha kidertil, hogy a

term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajrinlatban, fogialt
min6s6gi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzodlsben szab6lyozott m6rt6k6 mino-segi



kotb6rt eslvagy k6rt6ritdsi ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6sdgi
elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6stnak igazol6sa n6lkiil az adotl rendel6stol nyomban
el6llhat, vagy azonnali hat6llyal felmondhatja a szerzoddst, meghirisul6si kotbdrt 6s
k6rt6rit6st krivetelhet,

- Ha az elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 l5 munkanapon beli.il nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6lI a le nem szilllitott 6rucikkek tekintet6ben a
megrendel6st6l el6llni 6s az adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszerczni 6s
me ghitisuldsi kdtbdrt drvdnyes{teni.

- a fizetlsi halad6k id6tartam6nak letelt6t kovet6en amennyiben az F,lad6 fizet6sk6ptelenn6
v6lt, 6ncs6dot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be, felsziimol6si elj6r6s folyik
ellene;

- az Eladt6 szerz6d6sellenesen besztintette szilllithsait.
Ha a Vev6 a szerz6ddst a fenti bdrmely okb6l megsztinteti egyoldalir nyilatkozathval, az
Elad6 nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

7.2. A Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzodlst felmondani - ha szi.iks6ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha

a) az Elad6 thrsasdghban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szelezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatarozott
valamely felt6teleknek.

b) az Elad6 trirsas6g kdzvetetten vagy kdzvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatSrozott
valamely felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s esetdn az Elad6 a szerzldds megsztin6se elott m6r teljesftett
szolgflltatfls s zerz6 d6 s szerii p 6nzb el i e I I en6rt6k6re j o go sult.

7.3. Aj6nlatk6r6 szerz6ddses kritelezettsdget azzal a bont6 felt6tellel vagy affa az esetre
rogzitett felmond6si joggal vSIIal, hogy amennyiben a beszerzls thrgyina vonatkoz6an a
kozpontositott kdzbeszerzdsi rendszerben vagy a fenntarto riltali tdrs6gi szinten osszevont
kozbeszerzds keret6ben keretmeg6llapod6s vagy -szerz6d6s keriil megkot6sre, a
kcizpontositott kozbeszerzls vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten <isszevont kozbeszerzds
keretdben val6sitja meg a beszeru6s6t, ajinlatk6r6nek semmilyen h6tr6nyos kovetkezm6nye
nem sz6rm azhat a szer zo d6s felmond6s6b6 L

8,/ Az Elad6,t az lwdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szerzodds teljesitdse sorSn a Vev6vel, annak tevdkenys6gdvel kapcsolatban tudom6sara jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sihan.E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezddse el6tt
krtteles azElad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye ndlkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomiis6ra a szerzodds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentiici6 vagy informhcio adatait.
A m6sik f6l elozetes j6v6hagydsa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s drv6nyes
jogszabilly alapjttn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifogdstalan teljesit6sdr6l a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-6tv6tel6t kcivet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad,6t, hogy az adott
term6kek Vevo r6sz6re tdrt6no leszrillitdsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6i6n



felttintesse 6s ezt - elozetesen irasban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben
felhasznrllhassa. A Vev6 a lesz6llitott termdkek megfelelosdg6r6l referenci6t kizdr6=lag a
termdkek felhaszn6l6s6t kdvet6en 6llit ki.

A ktilfdldi ad6illet6s6gti Elad6 koteles a szerzodlshez ar"ja vonatkoz6 meghatalmazfust
csatolni, hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleni.il
beszerezheti a ftt vonatkoz6 adatokat az orszdgok kcizotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil.
Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rddsek tekintetdbei az-Ll pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Eladt6, elfogadott ajinlatatartalmffitekintik a felek irrlnyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszabSlyi rendelkezdsk6nt a Kozbeszerzlsi Torv6nyt 6s a Magyar eotgaii
Tdrv6nykonyvidevonatkoz6anmegfelel6szabillyaitfog j6kalkalmazni.
A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon bdk6s riton rendezzenekminden olyan nlzetelt6rdst, vagy vitat, amety koz<itttik
a szerz\ ddssel kapcsol atban meriil fel.
Ezt az ad6svdteli szetzlddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatk ozatarl<kalmindenben
mege gy ezot helyb enhagy6 lag aIilirthk.

11'l A szerz6ddsm6dositiissal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Budapest, 2015. okt6ber 27.

D6k6ny-Horv6th Anna
iigyvezet6

mint Eladr6

A szerz6d6st e16k6szitette:
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Biomedica Hungaria Kft. Szdvetragszt6k beszerz6se
GOKt-2t2015

1. sz mell6klet

R6sz Mesnevez6s
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Term6k
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Term6k
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Mennyis6g
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Term6k nett6
esvs6s6ra Ft

Nett6 iisszfr
Ft:
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Kdtkomponensri mritdti
szdv etr agasd6, melyek kOziil
az egyik komponens a

fehdrje oldatot, mig a m6sik
a keresztkot6 oldatot
tartalmazza. A
szdv etr agasrt6 kiz6r 6lag
biol6giai anyagokat

tartalmaz, a me gr agasztott

feliileten kdmiailag kdt6dik a
szrivetekhez, 6s nem egy

,,bevonatot" kepez azok
feliilet6n. 4 ml-es

kiszereldsben . E gy ar 6nt
alkalmazhat6 mind szdr az,

mind nedves mritdti tertileten.

A biol6giai eredetti

0sszetev6knek kciszonhet6en

a felvitt sz0vetragaszt6

flexibilis ragase'isl es

sz0veti struktur6t biztosit a

megragasztott teriileten. A
szlv etr agaszt6 bio 16 giailag
lebomlik, melynek ideje 6-9
h6nao. 4 ml/ ldb rI 9002 PreveLeak 90 I 18 000 r0 620 000

Nett6 iisszesen: 10 620 000
AFA 2 % 2867 400
Brutt6 0sszesen: 13 487 400

Budapest, 2015. old6ber 27 .

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:
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