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,uAsvnrELI sznRz6nns

gy Orszr[gos Kardiol6giai Intfizet (bankszdmla
00 szfmlavezet|z Magyar Alamkincstdr, sz6khely:
: Dr. Ofner P6ter), mint vev6 (a tovdbbiakban: Vev6),

miisr6szt

lil ef rct5

szdm: 10032000-
Budapest, Haller

Allegro Kft. nevti elad6 (bankszdmla szdm: 1030002-20208217-00003285 sz6mlavezet6:
MKB Bank, sz6khely: 1045 Budapest, Bsrlini u.47-49. k6pviseli: Kov6cs Eva iigyvezet6) (a
tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajhnlatihan felsorolt termdkek sztilitilsiraa kovetkezo felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzbd6s alSir6s6val a Vevd 6/rtal aKbt. 1221A g. Alapj6n a ,,Tisztft6- 6s
fert6tlenitdszerek beszerz6se" tdrgyu GAZD E3-3 12015 ikt. sz6mri kOibeszeru6si eljrlr6s
aifinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezetts6get vdllal arra, hogy az aj6nlatk6r6 iitil az
ajitnlattlteli felhfv6sban 6s dokumentdci6ban felsorolt 6s i Yevd dltal elfogadott
term6kmennyis6get az vgyanott meghat6rozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re leszillilla. A
szeruo dds i d6tartama a szer z6 d6s al6ir ds ffi kcivet6 en r 2 h6napi g tart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatdrozott 6rumenn,yis6get
olyan m6don kciteles t6le megv6srlrolni. ahogy ez a jelenpontban szabdlyozilsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azElad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajfnlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az etadOtOt
tigy, hogy a szerzodlses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legallbb 70 %o-a lehiv6sra
keriiljcin.
A Vev6 a kert sz6llit6si hat6rid6 el6tt legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattartoja szdmdra, aki.*"k felad6s6t kovet6 3
napon beltil - kiildn visszaigazol6s hi6ny6ban is - kcjteles teljesiteni.

3./ Elad6 kcitelezi magdt arra, hogy a2.l pontban emlftett lehivrls szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vfulaszt6kban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szSllitja le a Vev6 6ltal er::e feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sban me ghathr o z6sra kertilt.
A nyertes aj6nlattev6 jogosult a szerz6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket
szilllitani, az 6r vagy egy6b szerz6ddses felt6telek m6dosit6sa nektil. Az tr-lrtekariinyoss6got
6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajilnlatk6r6 k6pvisel6j6vel k<iteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelel6 szdllit6s a felek egyezo meg6llapodiisa szerint akkor tcirt6nik meg
szabfilyszetrien, ha az EIad6 vagy az Sltala ig6nybe vett Fuvaro zo az drukat tartalmaz6.gy.,
szilllitmhnyokat az Elad6 kock6zat6ra a Vev6 kcizponti raktiniba (1096 Budapest, Haller u
29) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genk ent 6tsz6molva a
lehivdsban megjelolt egys6g vagy szemely rcszere rnennyisegieg ffiadta. Az Elad6 a
lesz6llitott termdkeket bontatlan gyhri csomagol6sban, gyhri tartozdklist a alapjfn,
minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal egyiitt adja ifi a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek 6ps6gdt afuiaroz6s 6s a t6rol6s idotartima alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye aYev6 sz6khelye. A Vev6 aleszilllitott ds a fentiek szerint
mennyis6g szerint iltvett term6k csomagol6son beliili mennyis6gi, min6s6gi 1tvetelet



folyamatosan vdgzi. Az Elad6 villlalja, hogy a szerzodls teljesit6s6nek id6tartama alatt

fo lyamato s an rendelke z6sr e ill, konzult6ci6 s lehet6 s6 get bizto sit.

Atvdtelre joeosult szemgly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezet6re az l.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolgilL
Kapc s o I att art6 a V ev6 r 6 sz6r ol: any aggazd6lko d5s i o sztillyv ezeto

Kapcsolattart6 azElad6 r6sz6rol: ...

A szerzod|s teljesit6sdben kozremtikodo, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rtdkben igdnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6k neve, cime: ...

4.1 Azellenszolgilltathsteljesit6se
Vevd a lehiv6s teljesit6s6t tgazol6 szabillyszeri, mindkdt f6l 6ltal alfiitt 6tv6teli

elismerv6nnyel vagy szilllit6levdllel felszerelt szttnililt a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a , a Ptk.

6:130. g (1)-(3)-a, az 7997.6vi LXXXIII. tdrv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Att 36/A.$

szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerzodlses id6szak folyam6n az egyes szhmlfkba

csak azok az tnak, arklpzdsi tdnyezok 6s k6lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1,/ pont 6rtelm6ben az E,lad6 elfogadott ajfunlata tartalmaz,

fliggetlentil att6l, hogy a magyarorczdgr vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6cios rhta, vagy a deviza iltszdmithsi kulcs.

A Vev6 elSleget nemftzel.
A sz6ml6hoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6tol szitrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

vagy szilllit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlilt azE,lad6 kozvetleniil

az Intezet G azdas 69r lgazgat6 sdg 6ra nyrij tj a b e

Amennyiben Vev6 az F,lad6 szhmlajdt a jelen pontban rlgzitett hat6rid6n beliil nem

egyenlitend ki, kciteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve szhmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kdteles jcivedelmdnek

csokkent{s6re alkalmasak. Az elad6 a szerzodls teljesit6s6nek teljes id6tartama alaIl

tulajdonosi szerkezetlt a Vevo szhmSra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekrol a vev6t haladdktalanul 6rtesiti.

5 . I A szerz6d6 st bizto sit6 mell6kkdtelezetts6 gek

A Ptk.6:186. $ (1) szerint,,A kotelezettp6nz fizet6s6re kdtelezheti maghtanaaz esetre, ha

olyan okb6l, amely6rt felelos, megszegi a szerzoddst."

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s jot6ll6s

szab1\yaira - az L/ pontban foglaltak fiiggv6ny6ber - az elfogadott ajdnlat tartalma az

ir6nyad6.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss5got v6llal az6rt, hogy a jelen szerzbdds tatgyhtklpezo term6kek

rendelkeznek jogszeli forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba

hozatali enged6llyel.



5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMT rOrenn
A min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vev6 azok 6szleles6t kdveto 3 munkanapon beltil b6rmikor kifog6s targy1vi teheti az
Elad6n61, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen eietben, a Vev6 tartozjk
- a jelzett 3 munkanapos hatarid6n beliil - azBlad6tkrizos jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
A k0tb6r m6rt6ke k6sedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott Srucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6teldvel napi 1 sztuallk,legfeljebb azonbanazlrintettnett6 iiru-6rtek20yo.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MINOSEGI) KOTBER
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llitasb6l. ill. fuvarozdsb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesft6s megtortdntet6l szdmitott 3 munkanapon beltil jogosult az
Elad6val szemben fell6pni. A min6s6gi hibdkkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vevo azok eszlel6s6t kcivet6 3 munkanapon beltil brlrmikor fifogat
thtgySv| teheti az Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Eien
esetben, a Vev6 tartozik - a jelzett 3 munkanapos hat6ridon beliil - az Elad6t krizds
j egyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett term6kek nett6 6rt6k enek lTYo-a m6rt6kti
minos6gi kdtb6rt lehet kovetelni.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adort megrendel6st6l val6 Vev6i el6llds vagy azorurali
hatillyi felmond6s esetdre egynhntkotbdrt kcitnek ki az Etad6 terh6re.
A 6.1' pontban felsorolt el6ll6s vagy felmondris eset6n az 

'rrntett 
term6kek nett6 6rt6k6nek

20Yo-a m6rt6kri meghirisul6si kcttb6rt kovetelhet a Vev6.

5.5' Tiszt6ban vannak a szerzbdl felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szetzoddsszeg6sb6l ered6 kfufunak megt6rit6s6t is kdvetelheti iz Etad6t6l. a k6r
cisszeg6be azonban amir behajtott kotb6r <isszege beleszdmit.
A kotb6r akkor is jrir, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benffitott szdmlih6l visszatartani 6s azt a v6ssz6mla nett6
osszegdbol levonni,

6.1 A szerzodds megszrin6se, megszi.intet6se

6.1.
A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6ho z intlzelt nyilatkozatdval azolnali hat6llyal el1llhat az
ad6sv6teli szerzoddstSl, amennyiben korribbi teljesft6s nem tcirt6nt, vagy el6llhat az adott
megrendel6stol vagy azonnalihatilllyal felmondhatj a a szeruod6st, ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tcibb mint 15 napot k6sett;
- sziilititsi kdtelezetts6g teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztdsa, amennyiben ilyen

szeru6 dlssze g6si eset m6so dik alkalommal i s megi sm6tl 6 dn6k,
- a leszftllitott term6k min6sdgi fogyatdkoss6ga eset6n, de akkor is ha kideriil, hogy a

term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Ll pont szerinti ajdnlatban, fogialt
minds6gi kcivetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzlddsben szabillyozott m6rt6kti mind-segi
kotbdrt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6!i
eltdr6st tapasztalna, :f;gy 6rdekmrilishnak igazol6sa n6lkiil az adott rendel6st6l nyomban
el6llhat, vagy azonrrali hatilllyal felmondhatja a szerz6ddst, meghirisul6si kotb6rt 6s
k6rt6ritdst kcivetelhet.



- Ha az elad6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vevdnek jog6ban 6ll a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a

megrendel6st6l el6llni 6s az adott termdket harmadik szem6ly6l beszerezni az Elad6

kolts6g6re. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzetell6r, valamint valamennyi, a

sz6llit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 kolts6gek kiterhelhetoek az Elad6

16sz6re.

- a fizetlsi haladdk id6tartamanak letelt6t kovet6en amennyiben azF,lad6 fizet6sk6ptelenn6

v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik

ellene:
- azElad6 szeruod6sellenesen besztintette sz6llit6sait.

Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozardval, az

Elad6 nem jogosult a vevdtol tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

6,2.A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szeruoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6rhshr6l

gondoskodni tudjon - ha- a) azElad6 t6rsas6g6ban kdzvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott

valamely felt6teleknek.
bj * Elad6 t6rsas6g kdzvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghat6rozott

valamely felt6teleknek'
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EIadS a szerzodls megszun6se el6tt mar teljesitett

szolgilltathsszerzod6sszeripenzbeliellen6rt6k6re jogosult.

j.l Az Elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartdsi kdtelezettsdg terheli a

szerzod6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra juto

mindennemuadat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munk ardrsafta, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se elott

kotel e s az F,lad6 a titoktartilsra hite lt 6rd eml 6 en fi gye lmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lki.il harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodls,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kdzze,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapjdnvalamely bir6sSg vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli'

A, pUOO kifog6stalan teljesit6s6rol a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvetel6t kovet6en a

Vev6 ir6sbu.r nyilutkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azBladft,hogy az adotl

termdkek Vevo r6sz6re t6rt6no leszilIlithsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n

felttintesse es ezt - el6zetesen ir6sban egyertetett m6don - marketingtev6kenys6gdben

felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszallitott termdkek megfelel6s6gdrol referenci6t kizin6lag a

term6k felhasznilltts6t kovet6en 6llit ki.
A Vev6 a Kbt. 21. S (D-@ bekezddse alapjdn akozbeszerzlsi eljhrhsban ttirt6n6 ajanlatt6telt

nem koti gazd6lkod6 szervezet alapit6s6hoz, tovhbb| nem teszi kotelez6v6, sem lehet6v6,

hogy a nyertes aj6nlattevo(k) a szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben gazd6lkod6 szetvezetet

hozzanakl6tre.
A kiilf6ldi ad6illet6s6gri Elad6 koteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st

csatolni, hogy az i[e16s6ge szerinti ad6hat6s6g161 a magyar ad6hat6s6g kozvetleni.il

beszerezheti arhvonatkoz6 adatokat az orszdgokktrzotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.



Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajhnlatatartalmbt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerzlsi Tdrvdnyt 6s a Magyar Polg6ri

Torv6nykdnyvidevonatkoz6anmegfelel6szabillyaiLfogf 6kalkalmaznl
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen

t6rgyal6sokon b6kds fton rendezzenek minden olyan ndzeteltlrlst, vagy vit6t, amely kozcittiik

a szerzoddssel kapcsol atban meriil fel.

Vevo szerz6d6ses kotelezettslget azzal a bont6 felt6tellel vagy arra az esetre rdgzitett
felmond6si joggal v6llal, hogy amennyiben abeszerzds tSrgyhra vonatkoz6an a kozpontositott

kozbeszeru6si rendszerben vagy a fenntart6 dltali t6rsdgi szinten osszevont kozbeszetz6s

keret6ben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodes keriil megkcit6sre, a kozpontositott
kozbeszen6s vagy a fenntart6 6ltali tdrsdgi szinten osszevont kdzbeszerz6s keret6ben val6sitja
meg a beszerzdsdt, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos kovetkezm6nye nem sztnmazhat a

szerzodls felmond6s6b6l.

8.1 A szerzod6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt, 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Ezt az ad5sv6teli szerzodlst a szerzodo felek elolvas6s utdn mint akaratukkal 6s

nyilatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagy6lagalilirtSk.

Budapest, 2015, okt6ber 06.
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