
3ft t f tore

anAsvnrElr sznRzbnfis

Gottsegen Gyiirgy Orszigos Kardiol6giai lnt9zet (bankszfmla sz6m: 10032000-
01491869-00000000 szfmlavezet6: Magyar Allamkincstdr, sz6khely: Budapest, Haller
utca29, k6pviseli: Dr. ofner P6ter), mint vevo (a tov6bbiakban: vev6).

mdsrdszt

B.Braun Trading Kft nevri elad6 (banksz6mla sz6m: 10918001-0000007459640005.
szftmlavezet6: Unicredit Bank Zrt sz6l<hely:1023 Budapest, Felhdvizi u. 5. kdpviseli: Horn
Pdter ilgyvezeto 6,s K6llai Tam6s ugyvezet6 ) (a tovdbbiakban: Elad6)

kozott, az ajinlatdban felsorolt term6kek szilllitdsfuaa k<ivetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerz6d6s al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. l22lA $. Alapj6n a ,,Tisztit6- 6s
fertdtlenit6szerek beszerz6se" thrgyl GAZD E3-3 12015 ikt. sz6mri kO^zbeszerz6si elj6r6s
ajhnlata elfogad6sa eredmdnyek6nt k<itelezettsdget v6llal arra, hogy az aj6nlatk6ro 6ltal az
aifinlattdteli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt ds i Yev6t altal elfogadott
term6kmennyisdget az ugyanott meghatarozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re leszilllitja. A
szer z6 dd s i d6tartama a szer z6 d6 s aldfu 6s dt ko veto en | 2 h6napig tart.

2.1 Elad6 tudomdsul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatirozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabhlyoz6sra keriil.
Yev6 az 1'l pontban emlitettek szerint az Elad6 minden elt6r6s nefitil elfogadott aj1nlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az etaAOtOt
tigy, hogy a szetzodlses idoszak vdg6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 yo-a lehiv6sra
keri.iljcin.
A Vev6 a k6rt szilllitdsi hatdrtdl el6tt legal6bb 3 nappal kciteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart oja szhmdra, aki .oo.k felad6srit kctvet6 3
napon beltil - kiilon visszaigazol6s hi6nydban is - kdteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kotelezi mag6t arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a t6rgyh6napon beli.il havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezetiinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghatdr oz6sra keriilt.
A nyertes aiinlattevo jogosult a szeruodls id6tartama alatt rij fejlesztdsti innovativ term6ket
szfLllitani, az 6t vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dositrisa n6lkiil. Az fir-ertekar6nyoss6got
6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nlatk6r6 k6pviseldj6vel koteles egyeztetni.

A lehfv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabillyszetrien, ha azElad'6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tartalmazo.gy.,
sztilitmhnyokat az Elad6 kockdzatdra a Vev6 kozponti raktfrhba (1096 Budapest, Haller u
29) leszlllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagolSsi egys6genk ent ffiszdmolva a
lehfv6sban megjelcilt egys6g vagy szem6ly r6szdre mennyisegil "{ utudtu. Az Elad6 a
lesz6llitott term6keket bontatlan gydri csomagol6sban, gydri tartoz6klist a alapjin,
min6sdgtanrisitrissal 6s egy6b dokumentSci6kkal egyutt adja at a Vevdnek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie ana,hogy a termdkek dps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id1tartima alatt
meg6vja,
A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott ds a fentiek szerint
mennyis6g szerint 6tvett term6k csomagol6son beliili mennyis6gi, min6sdgi iltvetelet



folyamatosan v1gzi. Az Elad6 v6llalja, hogy a szerzildds teljesft6s6nek id6tartama alatt
fo lyamato san rendelke z6 sr e 6ll, konzultdci 6 s leheto s6 get bizto sit.

Atv6telre joeosult szem6l)r: rakt6ros illetve a helyettesft6ssel megbizott szem6ly.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6l.
Kapcsolatt art6 a Vev6 r 6szer 6l:
Kapcsolattart6 az Elad6 r6szdr6

A szerzodls teljesft6s6ben kd h

m6rt6kben igdnybe venni kfv6nt alvilllalkozik n.ur, cime: .-

4.1 Az ellenszolgilltatfnteljesit6se
Vev6 a lehivrls teljesit6s6t igazolo szabillyszer(i, mindk6t f6l 6ltat al6irt 6tv6teli
elismerv6nnyel vagy sz6llit6lev6llel felszereltszdmltn, a Kbt. 130. g (1) 6s (5)-(6)-a, a ptk.
6:130. $ (1)-(3)-a, az 1997.6vi LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 36/A.$
szerint 60 napon beltil banki 6tutalissal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeruod6 felek 6ltal, hogy a szerulddses id6szak folyam6n az egyes szitmlhkba
csak azok az ftrak, ilrkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rtdkben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F,lad6 elfogadott ajfunlata tartaImaz,
fliggetleni.il att6l, hogy a magyaruszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, ds hogy
hogyan vftltozik az infl6ci6s rdta, vagy a deviza iltszdmithsi kulcs.
A Vev6 el6leget nemfrzet.
A szriml6hoz tartoz6lehfv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6t6l szfurmazo - ifiveteli elismerv6nyt
vagy szSllit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t azF,lad6 kdzvetleniil
az Intdzet G azdas iryi Igazgat6 shg 6ra nyrij tj a b e.

Amennyiben Vev6 az E,lad6 szdmlfijdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon beltil nem
egyenlitend ki, kciteles az E,ladSnak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem ftzet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesit6s6vel osszefiiggdsben olyan
krilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kciteles jovedelmdnek
csokkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a szerz6d6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 sz6mdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
i.igyletekrol a vev6t haladdktalanul 6rtesiti.

5 . I A szerzod6st biztosit6 mell6kkotelezettsdgek

A Ptk.6:186. $ (1) szerint,,A kotelezettpdnz fizet6s6re kotelezheti mag6tarraaz esetre, ha
olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerzilddst."

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szeruldo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll5s
szabillyaira - az l./ pontban foglaltak fliggveny6ben - az elfogadott ajdnlat tartalma az
iritnyadS.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzldds tdrgydtkepezo term6kek
rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt igazolS dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali engeddllyel.



5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI rOrepn
A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vevo azok 6szlel6s6t ktivet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifogds t6rgy6vi teheti az
Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatossdgi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Vevo tartozik
- aielzett 3 munkanapos hat6ridon beltil - azBlad,fitkozcis jegyzokdnyv felvdtel6re meghfvni.
A kotbdr m6rt6ke kdsedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembevdtel6vel napi 1 szdzallk,legfeljebb azonban az erintettnett6 6ru-6 rt6k 20%.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MIN6SEGI) KOTBER
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llft6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hibakkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesit6s megtrirt6ntetll szhmitott 3 munkanapon beliil jogosult az
Elad6val szemben felldpni. A minos6gi hib6kkal vagy amennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal
kapcsolatos igdnyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t krivet6 3 munkanapon beliil brirmikor [ifogat
tatgyavd teheti az F,lad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen
esetben, a Vevo tartozik - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beltil - az Elad6t koz<js
j egyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesft6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6k6nek 10%-a m6rt6kri
min6s6gi kotb6rt lehet kovetelni.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l val6 Vev6i el6ll6s vagy azonnali
hat|lyu felmondSs eset6re egyaftnt kdtbdrt k<jtnek ki azBladl terh6re.
A 6.1. pontban felsorolt elill6s vagy felmond6s eset6n az &intett termdkek nett6 6rt6k6nek
20Yo-a m6rt6kri meghirisul6si kritbdrt kovetelhet a Vev6.

5.5' Tisztriban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerzodlsszeg6sb6l ered6 k6ranak megtdrit6s6t is kdvetelheti az Elad6t6l. a k6r
osszeg6be azonban a m6r behajtott k<ltb6r osszege belesz6mit.
A kcitb6r akkor is jar, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a v6gsz6mla nett6
cisszeg6bcil levonni.

6.1 A szerzodds megszrindse, megszi.intet6se

6.1.
A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Eladriho z intdzett nyilatkozat6val azomali hat1llyal el1llhat az
ad6svdteli szerzoddstol, amennyiben kor6bbi teljesftds nem tort6nt, vagy eI1IIhat az adott
megrendel6st6l vagy azonnali hat6llyal felmondha tja a szerz6d6st, ha:
- az Elad6 azegyes r6ssz6llitrisokkal tribb mint 15 napot k6sett;
- szilllitSsi kotelezetts6g teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztdsa, amennyiben ilyen

szeruo ddssze g6si e set m6sodik alkalommal i s me gi sm6tl6dn6k,
. a leszttllitott term6k minos6gi fogyat6kossiiga eset6n, de akkor is ha kideri.il, hogy a

term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajfunlatban, foglalt
min6sdgi kcivetelm6nyeknek, a Vevd a jelen szerzodesben szabiilyo zott mertekri min6s6gi
kotbdrt eslvagy k6rtdrit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi
elt6r6st tapasztalna. rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lkiil az adott rendeldstol nyomba]
elilllhat, vagy azonnali hatSllyal felmondhatja a szerzlddst, meghiirsul6si kcitb6rt 6s
kdrt6rit6st kcivetelhet,



- Ha az elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vev6nek jogriban 6lI a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a
megrendel6st6l el6llni 6s az adott termdket harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
kolts6g6re. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzetett 6r, valamint valamennyi, a
sz6llit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 kolts6gek kiterhelhet6ek az Elad6
rdszdre.

- a frzetlsi halad6k idotartam6nak leteltdt krivetoen amennyiben az Elad6 fizet6sk6ptelenn6
v61t, cincs6ddt jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be, felsz6mol6si eljrir6s folyik
ellene;

- az Elad6 szerz6dlsellenesen beszi.intette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozattlal, az
Eladt6, nem jogosult a Vev6t61 tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

6.2.A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerzodl,st felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ell6t6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha

a) az EIad6 tfir sasiryilban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot me ghalad6 tulaj doni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghat6rozott
valamely felt6teleknek.

b) az Elad6 tarsas6g kcizvetetten vagy kcizvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szewezetben, amely nem felel meg a Kbt, 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott
valamely felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmondds eset6n az Elad6 a szerz6dds megszrindse el6tt mar teljesitett
szol gf ltat6s szerz6 d6 s s zer6 p lnzbeli ellendrt6k6re j o go sult.

7.l Az Elad6t az elenyes jogszabrilyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szerzodds teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktartAsi kdtelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkathrsaira, besz6llit6ira, akiket tevdkenysdgiik megkezdese el6tt
koteles azBlad,6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodes,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely mds dokument6ci6 vagy informhciS adalait.
A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapjanvalamely bir6srig vagy m6s hat6s6g kcitelez6 drvdnnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6rol a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-ritvdtel6t kovet6en a
Vev6 irrlsban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad.6t, hogy az adott
term6kek Vevo r6sz6re tort6no leszilllitilsa vonatkozils6ban a Vev6t referencialist6jan
feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszitllitott termdkek megfelel6s6g6rol referenci6t kizhr6lag a
term6k felhaszn6l6s6t kovet6en 6llit ki.
A Vevo a Kbt. 27. S Q)-@ bekezd6se alapjftn a krizbeszerzesi eljitrdsban tort6no ajanlatt6telt
nem kiiti gazditlkod6 szervezet alapitds6hoz, tovdbbd nem teszi kcitelez6v6, sem lehetov6,
hogy a nyertes ajilnlattevo(k) a szerzodes teljesitdse 6rdekdben gazdiikodo szervezetel
hozzanakletre.
A kiilfdldi ad6illetos6gti Elad6 kciteles a szerzoddshez ana vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hatosSgt6l a magyar ad6hat6s6g k<izvetleniil
beszerezheti ar5 vonatkoz6 adatokat az orszdgok kozotti jogsegdly igdnybev6tele n6lktil.



JeIen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajhnlatatartalmht tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszabillyi rendelkezdsk6nt a Kdzbeszerz6si Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri
T<irv6nykcinyvidevonatkoz6anmegfelel6szabSlyaitfogi6kalkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nezeteltlr6st, vagy vit6t, amely kdzottiik
a szerzlddssel kapcsolatban mertil fel.

Vevo szerzod6ses kotelezettsdget azzal a bont6 felt6tellel vagy arra az esetre rdgzitett
felmond6si joggal v6llal, hogy amennyiben abeszerzes tftrgyitra vonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerz6si rendszerben vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten dsszevont kdzbeszerzds
keretdben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodls kertil megkot6sre, a kozpontositott
kozbeszerz6s vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten dsszevont kozbeszerz6s keret6ben val6sitja
meg a beszerzeslt, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos kcivetkezm6nye nem szdrmazhat a
szerzodds felmond6s6b6l.

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

Ezt az ad6sv6teli szerzlddst a szerzodo felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s

ny ilatko zatai kkal m i nde nb en me ge gy ezot he I yb enhagy 6 I a g alilirtdk.

Budapest, 2015. okt6ber 06.

mint Elad6

B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest Felh€vizi u.5.

5.

2Ci5 e 1T 0 $

A szerz6d6st elSkEszitettel

nu",.3l:$YA*..,. M"{Ptta
\r

Al5iris:..... "....... ft..\...'.......l,



Mennyis6gi
egys6g

Mennyis6g
(db)

Term6k
megnevez6se

Term6k
k6dja

Kiszerel6si
egys6g

(500 ml/db;
350 ml/db)

Kiszerel6si
egys6g

nett6 iira
(Ft/db)

Nett6 Ossz 6r

4.rtsz

F efi6tlenit6 h flt tis ti fo lY d ko nY

szappan- is miitit elfitli
betegllirdetd

Irgasant es tenzideket tartalmaz6

(vagy azzal megegyez6 hatasli)

ferl6tlen(to hatast folYdkonY

szappan kezfertotlenitdshez ds

betegflirdetdshez.

Hat6sspektrum:

baktericid(MRSA), tungicid,

virucid (HBV,HIV)

500 ml/db 950

LIFO SCRUB
BOTTLE ''HU''
5OOML

t9636 500 ml/db 740 703 000

I 9.16sz

Klzipoll professzion6lis eg6szs6giigyi felhaszn6l6sra

Azonnal felsziv6d6 kdzdPol(

krdm fokozottan igdnYbe vetl

borhdz, foglalkozasszeri

felhaszn616k rdsz6re

500 ml/db 300
TRIXO 5OOML

x20
l 8600 500 ml/ db 799 239 700

Nett6 iisszesen:
942 700

Lpt ztw 254 529

Brutt6 iisszesen:
| 191 229

,,Tisztit6- 6s fert6tlenitSszerek beszez6se"
E3-3/2015

1. sz. mell6kletB.Braun Trading Kft.

Budapest, 2015. okt6ber 06.

mint Vev6 B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest Felh€vizi u. 5.
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