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Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardioldgiai lntfizet (bankszfmla
0 1 49 1 869-00000000 szhmlav ezet6 : Magyar Alamkincst{r, sz6khely :

utca29, k6pviseli: Dr. Ofner P6ter), mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt

szimzi 10032000-
Budapest, Haller

Dr. Weigert Hungdria Kft. nevri elad6 (banksz6mla szhm: 1160006-0000000-44849674
szdmlavezeto: Erste Bank Bank, sz6khely: 1117 Budapest, Hunyadi Janos rit 16. kdpviseli:
Mosberger J6zsef tigyvezetf) (a tovdbbiakban: Elad6)

kozolt, az ajdnlatilban felsorolt term6kek szilllitdsirra a kcivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerz6dds al6ir6s6val a Vev6 i,Jta,l aKbt. l22lA $. Alapj6n a,,Tisztit6- 6s
fert6tlenit6szerek beszerz6se" tilrgyu GAZD E3-3 12015 ikt. sz6mri kozbeszen6si elj6r6s
ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts6get villlal ana, hogy az ajfnlatkeft 6ltal az
ajirnlattdteli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 iital elfogadott
term6kmennyisdget az ugyanott meghat6rozott min6s6gben a Yev6 rlszdre leszSllitja. A
szeru\dds rdotartama a szerz6d6s alitirhsilt kcivet6en l2h6napigtart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatfuozott Srumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6sarolni. ahogy ez a jelenpontban szabllyozilsra keriil.
Yevd az 1./ pontban emlftettek szerint az E,lad,6 minden eltdrds n6lkiil elfogadott ajinlat
szerinti termdkeit havonta az vn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az elad6t6l
rigy, hogy a szerzodeses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 o/o-a lehiv6sra
kertiljon.
A Vev6 a kdrt szilllithsi hatilrido el6tt legal6bb 3 nappal koteles a megrendeldst faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart6ja szfimfua, aki ennek felad6s6t kovet6 3
napon beliil - kiikin visszaigazol6s hi6ny6ban is - koteles teljesfteni.

3.1 Elad6 kotelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, viiasrt6kban 6s m6retben a tdrgyh6napon beltil havonta
olyan iitemez6sben sziilitja le a Vev6 6ltal er:.e feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehivdsban me ghathr ozdsra kertilt.
A nyertes ajfinlattevo jogosult a szerz6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6su innovativ term6ket
szilllitani, az 6r vagy egy6b szerzbdlses feltdtelek m6dosit6sa ndlkiil. Az ir-6rtek ardnyoss6got
6s a szakmai minSs6gi megfelel6st az afnlatk6r6 k6pviseloj6vel kciteles egyeztetni.

A lehivfsnak megfelell sz6llit6s a felek egyez\ meg6llapoddsa szerint akkor tort6nik meg
szabSlyszenien, ha azE,lad,6 vagy az Sltala ig6nybe vett Fuvaroz6 az ilrukathrtaImaz6 egyes
szilllitmhnyokat az Elad6 kockdzatdra a Yev6 kozponti nktfuilba (1096 Budapest, Haller u
29) leszilllitja, (lesz6llittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genkdnt 6tsz6molva a
lehfv6sban megjelcilt egys6g vagy szemlly rdsz&e mennyis6gileg 6tadta. Az F;lad6 a
lesz6llitott term6keket bontatlan gyhri csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapjdn,
minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentfci6kkal egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagolisnak
alkalmasnak kell lennie ana,hogy a termdkek 6psdg6t afuvarczds 6s a t6rol6s idltartama alatt
meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott 6s a fentiek szerint
mennyis6g szerint ffivett term6k csomagol6son beltili mennyisdgi, min6s6gi futvetelet



folyamatosan v6gzi. Az Elad6 v6llalja, hogy a szerzodds teljesit6s6nek id6tartama alatt
folyamatosan rendelkez6 sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6 get biztosit.

Atvdtelre jogosult szem6ly: raktdros illetve a helyettesitdssel megbizott szem6ly.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeri.ilt kolts6gei fedezet6re az l.lpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti
6r szolg6l.
Kap c s o I att arto a V ev6 16 sz6r6 I : any aggazd6lko d6s i o sztillyv ezeto
Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6r6l: ...

A szerzodls teljesitdsdben kdzremrikodo, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben igdnybe venni kivdnt alvilllalkoz6k neve, cime: ...

4.1 Azellenszolg|ltatdsteljesit6se
Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeri, mindk6t ftl 6ltal alilirt 6tv6teli
elismerv6nnyel vagy szilllit6\evellel felszerelt szhmlilt a Kbt. 130. g (l) 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 beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeruitd6 felek 61tal, hogy a szerzldeses id6szak folyam6n az egyes szimlSkba
csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezok 6s kdltsdgek 6llfthat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az l,/ pont 6rtelm6ben az E,lad6 elfogadott ajfunlata tafialmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy a magyarorszhgi vagy a vililgpiaci alrik mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vhltozik az infl6ci6s rdta,vagy a deviza iltszttmitfusi kulcs.
A Vev6 eloleget nem fizet.
A szftmlfihoz tartoz6lehiv6s teljesitds6t igazol6 - a Vevdtol szdrmazo - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy sziilit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szitmlSt az Elad6 kozvetlentil
azlntlzetGazdasilgilgazgat6sdgfu anyijtjabe.
Amennyiben Vev6 az E,lad6 szilmlfijSt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n belill nem
egyenliten6 ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve szrimol el a szerz6d6s teljesitdsdvel osszefligg6sben olyan
kdltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kriteles jovedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a szerzodds teljesit6sdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezet6I a Vev6 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul drtesfti.

5 . / A szer zoddst bizto sit6 mell6kkritelezetts6 gek

APtk.6:186. $ (1) szerint,,Ak<itelezettp6nz fizet6s6rekcitelezheti maghtarraaz esetre,ha
olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerzoddst."

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s
szabillyafua - az I./ pontban foglaltak ftiggvdny6ben - az elfogadott ajdnlat taftalma az
irdnyad6.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerz6d6s t6rgy6t kepezo term6kek
rendelkeznek jogszerti forgalomba hozatalt rgazolo dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali enged6llyel.



5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMT r0rneR
A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vev6 azok 6szlel6s6t koveto 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s thrgy|vd teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beltil - azBladfit koz<js jegyz6kcinyv felvdtel6re meghivni.
A kcitb6r m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi 1 szlzallk,legfeljebb azonban az lrirfiett nett6 6ru-6rtek20%o.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MINoSEGD KOTBER
Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesit6s megtcirtdntetll sz|nitott 3 munkanapon beliil jogosult az
Elad6val szemben fell6pni. A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t kdveto 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s
thrgyfxd teheti az Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen
esetben, a Vev6 tartozik - a jelzett 3 munkanapos hat6ridSn beltil - az Elad,6t kcizos
j egyz6konyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6kdnek 10%-a m6rt6ku
min6s6gi kdtb6rt lehet kovetelni.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l val6 Vev6i elSllds vagy azonnali
hatillyt felmond6s eset6re egyarint kdtbdrt kcitnek ki az Elad6 terh6re.
A 6,1. pontban felsorolt el6ll5s vagy felmond6s eset6n az&intett term6kek nett6 6rt6k6nek
20%o-a m6rtdkri meghirisul6si kcitbdrt kcivetelhet a Vevo.

5.5. Tisztriban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajtdsdn trilmen6en a
Vev6 a szerz6ddsszeg6sb6l ered6 kilrdnak megt6ritds6t is kcivetelheti az Elad6t6l, a kdr
cisszegdbe azonban amitr behajtott kotb6r <isszege belesz6mit.
A kcitbdr akkor is jdr, ha a Vev6nek kara nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szhml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszhmla nett6
osszeg6b6l levonni.

6. I A szerz6d6s megszrindse, megsziintetdse

6.r.
A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intdzett nyilatkozathval azorrrali hat6llyal elilllhat az
ad6sv6teli szeruod6stll, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tortdnt, vagy el6llhat az adott
megrendel6st6l vagy azowrali hat6llyal felmondhatj a a szerzod6st, ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot kdsett;
- szd.llititsi kcitelezetts6g teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztilsa, amennyiben ilyen

szeno ddssze g6si e s et m6so dik alkalommal i s megi sm6tlodn6k,
- a leszftllitott term6k min6s6gi fogyat6koss6ga eset6n, de akkor is ha kideriil, hogy a

term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Ll pont szerinti ajdnlatban foglalt
min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzldlsben szabillyozottmerteki min6s6gi
kotbdrt eslvagy k6rt6rftdsi ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi
eltdr6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazol6sa n6lkiil az adott rendel6st6l nyomban
el6llhat, vagy azonruali hat6llyal felmondhatja a szerzodlst, meghirisulisi kotb6rt 6s
k6rt6rit6st kdvetelhet.



- Ha az elado a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st ktivet6 15 munkanapon beli.il nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem szilllitott 6rucikkek tekintet6ben a

megrendel6st6l el6llni es az adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
kdlts6g6re. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzeteIl6r, valamint valamennyi, a

sz6llitfssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 kdlts6gek kiterhelhet6ek az Elad6
rdszdre.

- a fizetdsi haladdk id6tartam6nak letelt6t kdvet6en amennyiben azElad6 fizet6sk6ptelenn6
v6lt, 6ncs6drit jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik
ellene;

- azElad6 szerzod6sellenesen besziintette szilllithsait.
Ha a Vev6 a szerzlddst a fenti barmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozatSval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

6.2.A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6tds6r6l
gondoskodni tudjon - ha

a) az EIad6 thrsasdghban kozvetetten vagy kcizvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatdrozolt
valamely feltdteleknek.

b) a, Elad6 t6rsas6g kozvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalado tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szewezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjSban meghatfurozott

valamely felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolgttltatds s z erzo d6 s szeri p 6nzb e I i e I I en6rt6kdre j o g o sult.

7.1 Az Elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezetts6g terheli a
szerzodds teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudomds6ra jut6
mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezettsegkiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatfirsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6gtik megkezddse el6tt
koteles azBlad,S a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodds,

illetve azzalkapcsolatban b5rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adalait.
A m6sik fel el6zetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszab|ly alapjhnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 5tad6s-6tv6telet kovet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vevd e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott
term6kek Vev6 r6sz6re tort6n6 leszilllithsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n
felti.intesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhasznflhassa. A Vev6 a lesz6llitott termdkek megfelelos6g6r6l referenci6t kizhr6lag a

term6k felhaszn6l6s6t kovetoen 6llit ki.
A Vev6 a Kbt. 27. S Q)-Q) bekezd6se alapjhn akozbeszerzesi eljdrilsban tort6no ajdnlattdtelt
nem koti gazd6lkod6 szewezet alapit6sfhoz, tovhbbh nem teszi kotelez6v6, sem lehet6v6,
hogy a nyertes ajrinlattev6(k) a szerzodls teljesitdse 6rdek6ben gazd6lkod6 szewezetet
hozzanakl6tre.
A kulfdldi ad6illet6s6gu Elad6 koteles a szerzoddshez ana vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hatos6g kdzvetleni.il
beszerezheti ar6vonatkoz6 adatokat az orszhgok kozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.



Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajinlatatartalmfut tekintik a felek ir6nyad6nak azial,hogy
t6teles jogszabitlyi rendelkez6sk6nt a Klzbeszerulsi Torv6nyt 6s a Magyar eotg6ii
T orv dnyko nyv i dev on atko z6 an me gfe I el o szab iiy ait fo gj 6k alkalm azni .

A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kcizvetlen
t6rgyaldsokon bdk6s riton rendezzenek minden olyan ndzeteltlrest, vagy vitffi, amely kozottiik
a szerzlddssel kapcsol atban mertil fel.

Vevo szerzod6ses kotelezettslget azzal a bont6 felt6tellel vagy afta az esetre rogzitett
felmond6si joggal viilal, hogy amennyiben abeszerzds tirgyhravonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerzdsi rendszerben vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten cisszevont kozbeszerz1s
keretdben keretmeg6llapod6s vagy _szeruodds kertil megkot6sre, a kozpontositott
kozbeszeru6s vagy a fenntart6 6ltali t6rsdgi szinten osszevont kozbeszeruds keret6ben val6sitja
meg a beszerzdset, Vevonek semmilyen h6tr6nyos kcivetkezmdnye nem szirmazhat a
szer z6 dds felmond6s 6b61.

8.1 Aszerzod6sm6dositdssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Fzt az ad6sv6teli szerzodlst a szerzodo felek elolvas6s utiin mint akaratukkal 6s
nyilatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagy6lagal6irt6k.

Budapest, 2015. okt6ber 06.

F6igazgat6 ftiorvos',
mint Vev6

?ci5 0l{T 0 6.

A szerzcid6st el6k6szitette:
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