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Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6gifilntflzet (banksz6mla szdm:10032000-01491869-
00000000 szitmlavezeto: Magyar Allamkincst6r, sz6khely: Budapest, Haller utca 29,
k6pviseli: Dr. Ofner P6ter ), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6).

mhsrdszt a

Septox Kft. nevri sz6lIit6 (banksz6mla szhm: 14220218-00659006-00000000 sz6mlavezet6:
COMMERZBANK Zrt., szlldtely: 1151 Budapest, Sz6nt6f6ldi ft 2lA k6pviseli: And6
Andr6s ) (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajdnlathban felsorolt term6kek szilllit6shraa k<ivetkez6 felt6telek mellen:

Ll Elad6 ezen szerzodes alfifuilsiival a Vev6 6/rtal a Kbt. I2I $. (1) b) Alapjrin kifrt
,,Vesz6lyes hullad6ktdrol6k beszerz6se" thrgyu GOKI -912015 ikt. sz6mt 6s KE
1981412015 hird. szimrf kozbeszerz6si eljhrds ajilnlata elfogaddsa eredm6nyek6nt
kcitelezettsdget v6llal ana,hogy az ajfunlatkero 6ltal az ajdnlattdteli dokument6ci6ban felsorolt
6s a Vevd 6ltal elfogadott term6ket azugyanott meghatdrozoll min6s6gben a Vev6 rdszdre
leszilllitj a. A szerz6 d1s id6tartam a a szerz6 des al6ir isdt krivet6en 12 hSnapig tart.
Az Elad6 koteles rcndelkezni az eg6szs6giigyi intdzmdnyekben a fertozesvesz6lyes
hullad6kok gyrijt6s6re szolg6l6 eszkcizokre vonatkoz6 112002. (I. 11.) EiiM rendelet 4. sz.
melldklet6ben valamint a Vesz6lyes Aruk Nemzetkdzi Kozriti Sz6llit5s5r6l sz6l6 Eur6pai
Meg6llapodds eloirdsainak megfelel6 6rv6nyes engeddllyel. Ezt a szerz6d6skot6skor kell
bemutatni. Ennek elmarad6sa a szerzoddskot6st6l val6 visszaldp6snek min6siil!

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatSrozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabfulyozftsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az E,lad6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott ajlnlat
szerinti term6keit havonta az rrn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l
rigy, hogy a szerzlddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 Yo-a lehfv6sra
keriiljon.
A Vevo a kdrt sz6llit6si hatdrid6 el6tt legal6bb 3 nappal k<iteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart6ja szftmfua, aki emek feladrisdt kovet6 3
napon beltil kiilon visszaigazolds hi6nyriban is - kcjteles teljesiteni.

3.1 Elad6 k<itelezi maght arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehfv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s mdretben a thrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szftllitja le a Vev6 6ltaI erre feljogosftott szewezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sban me ghatftr o z6sra keriilt.
A Kbt. 125. $ (10) alapj6n a Vevo eznton, el6re megismerhet6 m6don rcgziti, hogy a nyertes
ajilnlattevo jogosult a szeru6dds id6tartama alatt a megaj6nlott termdk helyett a megaj6nlott
term6kkel legal6bb egyen6rt6kti, vagy arurril jobb minosdgii, rij fejleszt6sri innovativ termdket
szfllitani, az egysegilr vagy egy6b szerzlddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiiL Az fu-6rt6k
ar6nyoss6got 6s a szal<rnai min6s6gi megfelel6sL az ajinlatk6r6 k6pviseloj6vel koteles
egyeztetni.

A lehivrisnak megfelelo szilllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabdlyszeruen, ha azE,lad'5 vagy M iitala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tartalmaz6 egyes
szhllitmhnyokat az Elad6 kockizatfua aYev6 kozponti raktfuilba: (1096 Budapest, Haller u
29) Ieszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a
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lehiv6sban rr,regjelolt egys6g vagy szemely reszere mennyis6gileg 6tadta. Az Elad6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gy6ri csomagoliisban, gyhri tartoz6klista alapj6n,
min6s6gtanrisitSssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvarozSs 6s a tarolSs idotartama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsgiil6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesziilitott 6s a fentiek szerint
mennyisdg szerint iltvett term6k csomagol6son beli.ili mennyis6gi, min6s6gi 6tv6te16t

folyamatosan v6gzi. Az Elad6 villlalja, hogy a szerzodls teljesit6s6nek id6tartama alatt
folyamato san rendelke zdsr e 6ll, konzult6ci6 s lehet6 s 6get bizto sit.

Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemdly.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kolts6gei fedezetlre az T.lpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti
fr szoIg6l.
Kap c s o I att art6 a V ev 6 r 6 sz6r ol : any aggazd6lko d6s i o sztfiyv ezeto
Kapcsolattart6 az Elad6 rdsz&61 ...

A szerz6d6s teljesit6s6ben kozremrik<id6, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvdllalkoz6k neve, cime: ...

4,1 ASZERZlDES ELLENERTEKE, AZELLENSZOLGALTATAS TELJESITESE
Az Elad6 az alilbbi ellen6rt6kre io t

Term6k megnevez6se Megajrinlott term6k neve 6s

k6dszdma

196nyelt darab-
szflm

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db

Vesz. Hulladdkgyiijt6 doboz 2 I --es:
2 l-es papirdoboz37020

110 250

Miianyag vriddr vesz6lyes hull. 2-2,5 I --es 2,5 l-es mrianyag vOdrir 43025 900 270

Mrianyag vodor veszdlyes hull. 5 I -es
5 l-es miianyag v<idrir 43050 255 410

Mrianyag vodor veszelyes hull. l0 I -es 10 l-es mtianyag vdddr 43 100 399 480

Badella 18 -20 l-es Vesz. Hulladdknak (fekete)
I 8 l-es mrianyag vdddr 43 180

9990 640

Badella 30 l-es Vesz. Hullad6knak (fekete) 30 l-es badella 45300 330 1600

Badella 60 l-es Vesz. Hullad6knak (fekete) 60 l-es badella 45600 3890 1800

Veszdlyes hulladdkzs6k 400X2Xl 80X1 l5X6 (sarga)
min6sitett f6liaz shk 21002

14930 82

Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabftlyszeri, mindkdt fdl 6ltal al5;irt 6tv6teli
elismervdnnyel felszerelt szdml6t, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. $ (3) bekezddse,

az 1997.6vi LXXXIII. torv6ny 9lA. $ a) pont, valamint az Art 361,4..$ szerint a szlmIa
kdzhezvdtelltll szdmitott 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatolt a szerz6d6 felek ilLta|hogy a szerz6ddses id6szak folyam6n az egyes szflml(kba
csak azok az firak, 6rkdpz6si tenyezbk 6s kolts6gek 6llirha1.rk be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F,lad6 elfogadott ajhnlata tartalmaz,
ftiggetleniil att61, hogy a magyarorszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
ho gy an v 6.lto zik az tnflilcio s r 6ta, v agy a dev iza iltszhmithsi kul c s.

A Vev6 el6leget nem fizet.
A szdmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6tol sz6rmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

sz611it6lev611el csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmlfit az F,lad,6 kdzvetlenil az

Intlzet G azdasdgi lgazgat6 shghr a ny{$tja b e.



Amennyiben Vev6 az E,lad6 sz6ml6jdt a jelen pontban rogzitett hatfuidln beliil nem
egyenlitend ki, k<iteles az F,lad,6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabSlyai szerinti mindenkori
6rvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem frzet, illetve szfmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefligg6sben olyan
kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
tiirsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek M Elad6 ad6koteles jovedelmdnek
csokkentdsdre alkalmasak. Az Elad6 a szerzodes teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szfumfua megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul drtesiti.
Teljesit6st igazolS neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys ndik6 Anyagazdhlkod5si 6s anyagell.o.v.

5 . I A SZERZ6IPST BIZTO S iTO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szeruodl felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss 69 6s j6tdll6s
szabillyaira a Ptk. 6s a15112003. (IX. 22.)Korm. r. vonatkoz6 rendelkezdsei azir6nyad6k.

5.2. KESEDELMES TELJESITBS, KESEDELMI KOTBER
Ha Elad6 olyan okb6l, mely6rt felel6s, k6sedelmesen teljesit (bdrmilyen kcitelezetts6ge
tekintet6ben, akdr dokument6ci6s, ak6r szilIlitasi feladatai kcir6ben, ak6r mris k<itelezetts6ggel
val6 kdsedelem), a Vev6 k6sedeimi kcitb6ne jogosult.
A k6sedelemmel kapcsolatban a vevo a teljesitds megtort6ntetol szdmitott 3 munkanapon
beliil jogosult az Elad6val szemben fell6pni. Ezen esetben, a Vev6 tartozik - a jelzett 3
munkanapos hat6ridon beltil - azBlad6tkcizos jegyzlkdnyv felv6tel6re meghivni.
A kdtb6r m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llftott 6rucikkek nett6 drt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi 1 szfzal5k,legfeljebb azonbanazdrrntettnett6 6ru-6rt6klio/o.-a.
A kdsedelmi kotb6r maximum6nak eldr6se eset6n a Vevo jogosult az adott megrendel6st6l
el6llni.
A kcjtbdr szabillyozdstnair6nyad6k a Ptk. 6:186.-189. $ rendelkez6sei.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MINoSEGD KOTBER
Hib6s teljesitdsi kotb6ne akkor jogosult a Vev6, ha az Elad6 olyan okb61, amely6rt felel6s,
hib6san teljesit (hiba b6rmilyen szerz6d6ses e16ir6st61 val6 elt6r6s).
A hib6kkal kapcsolatban a vev6 a teljesitds megtort6ntet6l szdmitott 3 munkanapon beliil
jogosult az F,hdfval szemben fel16pni. Ezen esetben, a Vev6 tartozik - a jelzett 3
munkanapos hat6rid6n beltil - azBladotkcizos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
Vevo hib5s teljesft6s eset6n k6ri a hib6val 6rintett term6k kicserdl6s6t. A hib6val 6rintett
term6k kicser6l6s6ig azElad6 a kdsedelmi kdtb6r szabillyai szerint koteles kcttbdr fizet6s6re.

A kcitbdr szabillyozdsfirairdnyad6k a Ptk. 6:186.-189. g rendelkez6sei.

5.4, MEGHIUSULASI KOTBER
Az Ai6nlatk6ro meghirisul6si kotb6ne jogosult, ha olyan okb61, mely6rt nyertes ajdnlattevl
felel6s, azElado nem teljesit.igy a 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adottmegrendel6st6l
val6 Vev6i el6ll6s vagy azonrralihat|Iyt felmond6s eset6re is meghirisul6si kotb6rt kotnek ki
azF.lad.6 terh6re.
Az erintett term6kek nett6 6rt6kdnek2\%o-amertekimeghirisul6si kotb6rt kovetelhet a Vev6.
A kotb6r szabillyozdshrairdnyad6k a Ptk. 6:186.-189. g rendelkez6sei.



5.5. Tiszt6ban vannak a szerz1do felek azzal, hogy a ktitbdrkovetel6s behajtrisin tflmen6en a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 khrhnak megt6rit6s6t is krivetelheti az Elad6t6l, a k6r
osszeg6be azonban am6r behajtott kotb6r risszege belesz6mit.
A kcitbdr akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.
A k6tb6rt a Vevd jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszitmla nett6
osszeg6bol levoruri.

6. I A szerz6d6s megszrindse, megsziintet6se

6.1.

A Vev6 egyoldahi, ir6sbe1i, az Elad6hozintezettnyilatkozathval azowralihathllyal eliilhat az

ad6sv6teli szerzod6st6l, amennyiben kor6bbi teljesftds nem tdrt6nt, yagy el6llhat az adolt
me gr ende I 6 st6 I va gy azonnah hatillly al felmondhatj a a szer zo d6 st, ha :

- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- amennyiben az Elad6 a hibhval 6rintett term6ket 15 napon beltil sem cser6lte ki vagy

kicserdlte 6s a kicser6lt term6k ism6t hib6s;
- szSllithsi kcitelezetts6g teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszthsa, amennyiben ilyen

szerzo ddsszeg6 si eset m6s o dik alkalommal i s me gism6tlo dn6k,
- az ad6ssal kotott szerz6d6st5l a frzetlsi halad6k td61'artamhnak letelt6t kovet6en

ameruryiben az Elad6 fizet6sk6ptelennd v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene csodcit
jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

- az Elad6 szerzo ddsellenesen besziintette szSllithsail.
Ha a Vev6 a szerzod6st a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t61 tov6bbi kifizet6seket k<ivetelni.

6.2.A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sztiksdges olyan
hataridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ellffiilshr6l
gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6 thrsasilgdban kozvetetten vagy kozvetleni.il25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szewezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatilrozott
valamely felt6teleknek.

b) at Elad6 tarsas6g kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfrozott
valamely felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s esetdn 'az Elad6 a szerz6d6s megszrin6se e16tt mar teljesitett
szol g5ltat6s szerz6 d6 s s zeri penzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

6.3. Vevo szerzodlses kotelezettslget azzal a bont6 felt6tellel vagy affa az esetre rdgzitelt
felmond6si joggal vSllal, hogy amennyiben abeszerzds thrgydira vonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerzdsi rendszerben vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten tisszevont kozbeszeruls
keretdben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodds keriil megkot6sre, a kozpontositott
kozbeszerz6s vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten osszevont kozbeszerz6s keret6ben val6sitja
meg a beszeru6s6t, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos k<ivetkezm6nye nem szhrmazhat a

szerzodls felmond6s6b6l.

7.1 Az Elad6t az lwdnyes jogszab5lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzodls teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudomdsara jut6
mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozilshban. E titoktart6si kcitelezetts6g kiterjed az



Elad6 alkalmazottaira, munkatinsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenysdg$k megkezd6se elott
kotel e s az Elad.6 a titoktartilsra hitelt drdeml 6 en fi gye lme ztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lki.il harmadik felnek nem hozhatja tudom6siira a szerz6d6s,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentrici6 vagy informdci6 adatait.
A m6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet k6zz6,,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabhly alapjfin valamely bir6sdg vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnye1 elrendeli.
Az Elad6 kifogdstalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-6tv6tel6t kcivetoen a
Vevd ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad.6t, hogy az adott
term6kek vev6 rdszdre tort6n6 leszfilitdsa vonatkozhshban a Vev6t referencialistdjhn
feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir5sban egyezletett m6don - marketingtev6kenysdg6ben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a Ieszilllitott term6kek megfelel6sdg6r6l referenci6t kizhr6lag a
term6k felhaszn6l6s6t kovetoen 611it ki.

A kiilfdldi ad6illet6s6gri Elad6 kciteles a szeruoddshez arrla vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sdg kozvetleniil
beszerczheti a16 vonatkoz6 adatokat az orszttgokkozcitti jogsegdly ig6nybev6tele n6lktil.
Jelen szerzod6sben nem szabilIyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fliggoen vagy az Elad6 elfogadott ajinlatatartalmffi tekintik a felek irhnyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszabilyi rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerzesi Torv6nyt 6s a Magyar Polgriri
Tdrvdnykonyvidevonatkoz6anmegfelel6szabillyaitfogj6kalkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan ndzeteltlrlst, vagy vitdt, amely kozottiik
a szerz6dlssel kapcsol atban meri.il fel.
A Vevo a Kbt. 27. 5 Q)-Q) bekezd6se alapjln akozbeszerzesi elj6r6sban tcjrt6nt5 ajinlattdtelt
nem koti gazddlkod6 szewezet alapithshhoz, tovhbbh nem teszi kcitelez6v6, sem lehet6v6,
hogy a nyertes ajftnlattev6(k) a szerzodd,s teljesit6se 6rdek6ben gazd6lkod6 szewezetet
hozzanakl6tre.
A szerzodls teljesit6s6re irSnyad6k a Kbt. 128. $-6nak rendelkez6sei.

Ezt a szerzodlst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ez6t helyb enhagy6 lag al6irt6k.
8./ A szerzoddsm6dositdssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak irrinyad6k.

Budapest, 2016. janufn 07.
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mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitetter
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, / srptox Kft. Vesz6lyes h ul lad6ktirol6k beszerz6se
GOKI-9/2015

1. sz. mell6klet

mint Elad6

Budapest, 2016. januAr 07.

A szerz6d6st el6kEszitette:
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Term6k megnevez6se
Megajdnlott term6k neve 6s

k6dszima
Ig6nyelt darab-

sz6m

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db Nett6 ossz6r:

Vesz. Hulladdkgytijt6
doboz 2 I --es:

2 l-es papirdoboz 31020
110 250

27 500

Muanyag vodor
veszdlyes huIl.2-2,5 |
-€s

)5 l-es mrianyag vodor
43025 900 210

243 000

Mrianyag v<idor

vesz6lyeshull.5l-es
5 l-es mrianyag vodtjr

43050
255 410

104 550

Mrianyag vodcir

vesz6lves hull. 10 1 --es

10 l-es mtianyag vcidor

43100
399 480

19'l 520

Badella 18 -20 l-es

Vesz. Hullad6knak
(fekete)

18 l-es mrianyag vodor
43180 9990 640

6 393 600

Badella 30 l-es Vesz.

Hullad6knak (fekete)
30 l-es badella 45300

330 1600
528 000

Badella 60 l-es Vesz.

Hullad6knak (fekete)
60 l-es badella 45600

3890 1 800
7 002 000

Veszdlyes hullad6kzs6k

400x2x180x115X6
(s6rsa)

min6sitett f6liazs6k 21 002
r4930 82

1 224260
Nett6 6sszesen: 157',14 430

\FA27 % 4 242896
Brutt6 dsszesen: 19 957 326
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