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Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giailnt1zet (banksz6mla sz6m: 10032000-0149Ig69-
00000000 szdmlavezetl: Magyar Alamkincstdr, sz6khely: Budapest, Haller utca 29,
kdpviseli: Dr. Ofner P6ter ), mint vev6 (a tov6bbiakban: vev6),

m6srdszt a

B. Braun Trading Kft. nevu szSllito (barkszfumla szftm: 10918001-00000074-59640005
szdmlavezet6: UniCredit Bank Hungary Zrt. szdl<hely: 1023 Budapest, Felh6vizi utca 5.
kdpviseli: Horn P6ter 6s K6llai Tam6s) (a tov6bbiakban: Eladr6)

kozott, az ajinlatdban felsorolt termdkek szfilitdsfraa kovetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alfiirftshval a Vev6 6ltal a Kbt. l22lA $. Alapj6n a,,Egyszer
hasznflatos injekci6s tiik, fecskend6k beszerz6se" tfrgyu GAZD E3l5 ltcjrs ikt. szdmri
kdzbeszeru6si elj6r6s ajdnlata elfogadSsa eredm6nyek6nt kcitelezettsdgetvdllal arca,hogy az
aiSnlatk6r6 itltal az ajdnlatt6teli felhivrisban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghathrozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re
lesz6'llitja. A szerz6d6s id6tartama a szerz6des alfuirhsfitkcivetoen 12h6napig1p1rt.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t61e megv6sarolni, ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azBlad,(t minden elt6r6s ndlkiil elfogadott ajfinlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehivdsi nyrlatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az etadOtOt
tigy, hogy a szeruodlses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 Yo-a lehiv6sra
keri.iljon.
A Vev6 a kert szilllitdsi hatitrid6 e16tt legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart6ja szhmara, aki ennek felad6s6t koveto 3
napon beltil kiilcin visszaigazolfs hiSny6ban is - kcjteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kcitelezi magdt arra,hogy a2.l pontban emlitett lehfvSs szerinti term6keket a
lehivdsban foglalt mennyisdgben, villaszt6kban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vevd 6ltal el:c feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sb an me ghatftr oz6sra keri.ilt.
A nyertes aj6nlattev6 jogosult a szerz6d6s idotartama alatt rij fejlesztdsri innovativ term6ket
sz|llitant, az 6r vagy egy6b szerzodlses felt6telek m6dosit6sa n61ki.il. Az fur-ertekar6nyoss6got
6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajdnlatk6r6 kdpviseldj6vel koteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelelo szdllitSs a felek egyezT meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabdlyszeriien, ha az E,lad6 vagy az Sltala ig6nybe vett Fuvaro z5 az Srukat tartalmaz6.gy.t
sz|llitmdnyokat az Elad6 kockfzatfna a Yev6 kcizponti rakt6r6ba (1096 Budapest, Haller u
29) Ieszilllitja, (leszilllittatja) 6s a ktildemdnyt csomagol6si egys6genk6nt dtszhmolva a
lehiv6sban megielcllt egys6g vagy szemlly ftszdre mennyis6gileg dtadta. Az Eladd a
lesz6llitott term6keket bontatlan gydri csomagol6sban, gyari tartozdklist a aIapj6n,
min6s6gtanrisit6ssal ds egy6b dokumentfci6kkal egyi.itt adja 5t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie ara, hogy a termdkek 6ps6g6t afuvarozfus 6s a t6rolSs id6hrtama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vevd sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott 6s a fentiek szerint
mennyisdg szerint iftvett term6k csomagol6son beliili mennyis6gi, min6s6gi itvetelet



folyamatos an v6gzi. Az Elad6 villlaIja, hogy a szetzodls teljesit6s6nek id6tartama alatt

foliamato s an rendelke zdsr e 6ll, konzuit6ci6 s lehet6 s 6 get bizto sit'

helyettesit6ssel megbizott szem6ly'

gy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

i t.tpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti

6r szolg6l.

A szerzod6s teljesit6s6ben kozremrikodo, a beszeruls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben igdnybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: -

4.1 AzellenszolgSltathsteljesitdse
Vev6 a lehiv6s leljesit6s6i igazol6 szab1lyszeri, mindk6t f61 6ltal al1itt 6tv6teii

elismerv6nnyel f-elszereltszhmltt,aKbL 130' $ (1) 6s (5)-(6)-a' aPtk' 6:130' $ (l)-(2)-a'az

1997. 1v.LXXXIIL torv6ny 9/A. $ a) pont, ,ruiu-int az Art.36lA'$ szerint a sz1mlak1zhez

v6te16t61 sz6mitott60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak'

E161eg nem fizethet6. Az ad6z6s rendj6r6l sz6l5 2003..6vi XCII' tv' (tut') 36lA' $ alapj6n

kifizet6s csak akkor tort6nhet, ha a szhmlilz6 f6l nemleges ad6igazol6:t ?d, vagy a NAV

koztartozits mentes ad6z6i adatbazishban szefepel' Az kt' 36/A' $ (9) aiapjSn a 36/4' $

rendelkezdseit nem kell alkalm azni abbanu, 
"r"ib.n, 

ha az ad6igazol6son feltiintetett tartozhs

2008. szeptember 30-6t kovetoen keletkezett'

Elado a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti termdkeket a lehiv6sban foglalt mennyis6gben,

v*rasztekban6s meretben a targyh6napon beriir havonta oryan iitemez6sben szilllitja le a vevo

6ltal'erre feljogosito ff szervezei.einek, ahogy ez alehivfusban meghathtozfusrakeriilt - azEladS

szfilit6sonkeni.l o gosul t szhmlfitkiAllitani a leszfllitott term6kekr6l'

Nem vitato tt a szerzodo felek 61tal, hogy id6szak folyam6n

csak azok az 6rak, 6tkepz6si tlnyezok 6llithat6k be' m6

m6rt6kben, amelyek"t ; 1./ pont 6rt Elad6 elfogadott

fi.iggetleni.il attol, hogy a magyarorczilg\ vagy a vililgpi3ci fuak mikdppen alakulnak, 6s hogy

holg;an v6ltozik azinfl,6ci6s r6ta, vagy a deviza 1tszfimil1si kulcs.

A Vev6 el6leget nem fizet.

A sz6ml6h oz tartoz6lehiv6s teljesit6sdt igazol6 - a vev6t6l szhrmazS - 6tv6teli elismervdnyt

sz;l\it6levellel csatolni kell 6s az igy natrtott 6s felszerelt szdmlilt azElad6 kdzvetleniil az

Intlzet G azdasdgi Igazgat6 slg 6ra nyrij tj a b e'

Amennyiben Vev6- ui nluAO szadaiat a jelen pontban rcgzitett hat6rid6n beliil nem

egyenliten6 ki, koteles az trilad6nak a Ptk. idevonatko zo szabilIyai szerinti mindenkori

.iuetty.t k6sedelmi kamatot is megfizetni'

Az Elad6 nem tizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel os'szsfutttsben olyan

kolts6geket, melyek aKbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pofiia szerinti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintetdben meriilnek' fel, 6s melyik az, Elad6 ad6koteles jovedelm6nek

csokkent6sdre alkalmasak. Az elad6 u ,""rrld"s teljesit6s6nek leljes_ 
-id6tartama 

alatt

tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szilmlramegismerhetove teszi 6s a Kbt. 125' $ (5) szerinti

iigyletekrol a vev6t haladdktalanul 6rtesiti'

Teljesit6st tgazoloneve, beos zt6sa'.Farag6n6 Loys Ildik6 AnyagazdilIkod5si 6s anyagell'o'v'

5 . I A szer z6 d6st biztosit6 mell6kkotelezetts6 gek

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint ,,A kotelezettp6nz fizet6s6re kotelezheti mag6t afia az esetre' ha

olyan okb6i, amely6rt felelos, megszegi a szerzod6st'"



i 5.1. SZAVATOSSAG ES TOTATTAS
/ Szerzod| felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossSg 6s j6t6l16s

szabfiyaira - az I./ pontban foglaltak fiiggvdny6ben - az elfogadott ajdnlat tartalma az
ir1nyad6.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerz6d6s tilrgyffik6pez6 term6kek
rendelkeznek jogszeni forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatah enged6llyel.

5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A minos6gi hibdkkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vevo azok 6szlel6s6t kovet6 3 munkanapon beltil bdrmikor kifog6s tSrgyhv| teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Vev6 1artozik
- a jelzett 3 munkanapos hat6ridon beliil - azEladstkozcjs jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
A kotb6r mdrt6ke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rtdk6nek
frgyelembev6teldvel napi 1 szdzal5k,legfeljebb azonban az lrintett nett6 6ru-dr16k20%o.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MIN6SEGD KOTBER
Egyetdrtenek a szerz6dcj felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozilsbol ered6 hib6kkal
kapcsolatban a VevS a teljesit6s megtcirtdntetol szdmitott 3 munkanapon beliil jogosult az
Elad6val szemben fell6pni. A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hi6nyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6,szIel6s6t koveto 3 munkanapon beltil b6rmikor kifog6s
tfrgytvh teheti az Elad,6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen
esetben, a Vev6 l'artozik - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beli.il - az F-lard,6t kozos
j egyz6konyv felvdtel6re meghivni.
Hibfs teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6k6nek 10%-a m6rt6kri
minos6gi kotbdrt lehet kovetelni.
Amennyiben a hibSs teljesit6st a Vev6 a szerzodds lej6r6t kovet6en 6szle1i, az eszlelestol3
munkanapon beltil b6rmikor kifog6s tdrgyav|teheti azElad6nhl, felt6ve, hogy a szavatossdgi
id6 mdg 6rv6nyben van. Ezen esetben is, a Vev6 tartozik 3 munkanapos hat6ridon beltil az
Elad6t kozos jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni. A szeruodds lejdrtht kovet6en 6szlelt hib6s
teljesit6s eset6n is a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6kenek l\o/o-a m6rtdku min6sdgi
kotb6rt lehet kovetelni, mely osszeget a Vev6 azElado ft,szdrekiszdmlSz.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6,1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l va16 Vevoi el5l16s vagy azornali
hat|lyt felmondds eset6re egyardntkotbdrt kotnek ki az Elad6 terh6re.
A 6.1. pontban felsorolt e161l6s vagy felmondds eset6n azerinlett term6kek nett6 6rt6k6nek
20Yo-a m6rt6kri meghirisul6si kotb6rt kovetelhet a Vev6. Ugyanilyen m6rt6kri meghirisul6si
kotb6r ktivetelhet6 abban az esetben, ha a szerz6d6s szerinti elso r6ssz6llit6ssal az Elad6 tobb
mint 15 napot kdsik 6s a Vev6 a teljes szerzoddstol el61l.

5.5. Tiszt6ban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetel6s behajtds6n tirlmen6en a
Vev6 a szerz6ddsszeg6sb6l ered6 k6r6nak megt6ritds6t is kovetelheti az Elad,Stol, a kdr
osszeg6be azonban amdr behajtott kotb6r osszege belesz6mit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szftmlSbol visszatartani 6s azt a v6gsz6mla nett6
dsszeg6b6l levonni.
6.1 A szerz6d6s megszrin6se, megsztintetdse

6.r.



A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intdzettnyilatkozathval azonrralihatiilyal elilllhat az

addsv6teli szerzodlstol, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem t<irt6nt, vagy elfllhat az adott
megrendel6st6l vagy azomali hat6llyal felmondhatj a a szerzod6st, ha:

- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- szillLithsi kritelezetts6g teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztdsa, amennyiben ilyen

szer zo dlssze 96 si e s et m6s o dik alkalommal i s me gism6tl6 dn6k,

- a leszfilitott term6k min6s6gi fogyat6koss6ga esetdn, de akkor is ha kidertil, hogy a

termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az 7.1 pont szerinti ajdnlatban, foglalt
minos6gi kovetelm6nyeknek, aYev6 a jelen szerz6d6sben szab6lyozotlm6rt6kimin6s6gi
kdtbdrt eslvagy krlrt6rit6si ig6nyt 6rvdnyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi

e1t6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazol6sa n6lkiil az adolL rendel6st6l nyomban

el6llhat, vagy azonrrah hatilllyal felmondhatja a szerzod6st, meghirisulSsi kotb6rt 6s

kArtdritdst kovetelhet,
- Ha az elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beli.il nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem szilllitott 6rucikkek tekintetdben a

megrendei6st6l eldllni 6s az adott termdket harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
kolts6g6re. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzetett 6r, valamint valameruryi, a
sz6llit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 kolts6gek kiterhelhet6ek az Elad6

rdszlre.
- az ad6ssal kotott szerziddst6l a fizetdsi halad6k idbtartamdnak leteltdt kcivet6en

amennyiben az F,la'd6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncs6dot jelentett illetve ellene csodot
jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

- az Elad6 szerzoddsellenesen besziintette sz6lIit6sait.
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozat|val, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

6.2. A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzlddst felmondani - ha sztiksdges olyan

hatdridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6shr6l
gondoskodni tudjon - ha

a) azElado titrsasilgdban kozvetetten vagy kozvetleniil25e/o-ot meghalad6 tulajdoni
rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

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

valamely felt6teleknek.
b) a" Elad6 t6rsas6g kozvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szewezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatfirozott

valamely felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmondris eset6n az Elado a szerz6d6s megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szol g|ltatSs s zerzo d6 s szeri p 6nzb e I i ell en6rt6k6r e j o go sult.

7.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a
szerzodls teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenysdg6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemij adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatfursaira, besz|llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt
koteles azF-lad.6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n61kti1 harmadik felnek nem hozhatja tudom6s6ra a szeruldds,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentilci6 vagy informhci6 adatait.
A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,

harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rvdnyes
jogszabilly alapjfnvalamely bir6sSg vagy m6s hat6s6g ktitelez6 6rv6nnyel elrendeli.



Az Erad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-6tv_eter6t kovet6en a

vev6 ir5sban nyiiatkozik. A vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azF/ladfit, hogy az adott

term6kek vevo reszlre tort6n6 resrl[itilsa vonatkozds6ban a vev6t referencialist6j6n

feltiintesse es ezt - elSzetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenysdg6ben

felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszallitott term6kek megfelelos6gdr6l referenci6t kiz6r6lag a

term6k felhaszn6l6s6t kovetoen 611it ki'

A kiilfoldi ad6itiet6s6gu Elad6 koteles a szeruodlshez atta vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy *-ltJtOreg" szerinti magyar ad6hatos6g kozvetleniil

beszerezheti a 16 vonatkoz6 adatok at az o gseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil'

Jelen szerzod{sben nem szab6lyozott k6rd6 6ben az 1'l pontban foglaltakt6l

almhttekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy

eszeru6si Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri

yait fo gj 6k alkalmazni.
mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s irton rende zzenekminden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kozottiik

a sierzoddssel kapcsol atban meriil fel'

A vevo a Kbt. 2i. S 0)-e) bekezd6se alapjAn akozbeszerzesi elifirhsban tort6n6 ajanlatt6tert

nem koti gazd6lkoi6 szirvezet alapit6sahoz, tovhbb| nem teszi kotelez6v6, sem 1ehet6v6'

hogy a nyertes aihnlattevo(k) a izetzodes teljesit6se 6rdek6ben gazd6lkod6 szervezetel

hozzanakl61.re.

vev6 szerz6d6ses kotelezetts 6get azzal a bont6 feltetellel vagy arra az esetre rogzitett

felmond6si joggal v6l1al, hogy amennyiben abeszerzls t6tgy a kozpontositott

kozbeszerzesi rendszerben 
"vagy 

a fenntart6 5ltali t6rs6gi nt kozbeszerz6s

keretdben keretmegdllapod6s vagy -szerzodls kertil kozpontositott

kozbeszerzes vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten osszevont kdzbeszerzds keretdben val6sitja

meg a beszerzesdt, Vev6nek semmily:en h6tr6nyos kovetkezm6nye nem szhrmazhat a

szerzodds felmond6s6b6l.
Amennyiben a Vev6 fenntart6 int6zm6nye a g6pparkot

eszkoz6k tov6bbi megrendel6se okafogyotth v6lhat, igy

felmondhatja a szerzldest, mely felmond6sbol a

korszerusiti a 6-9 sz' rdszek szerinti

ezen eszkozok tekintet6ben a Vevo

Vev6nek semmilYen h6tr6nYos

kovetkezmdnYe nem szlrmazhat'

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

nyi 1 atko zataikkal mindenb en me ge gy ezot helyb enh agy 6lag alairtilk.

8.1 A szerzod6smodosit6ssal kapcsolatban a Kbt' 132' $-ban foglaltak iranyad6k'

Budapest, 2016.janu6r 18' 7,,<

4n /k
Dr. Ofner P6ter

Foigazgat6 fdorvos
mint Vev6

!i Sriiun Trading Kft.
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A sze rz6dest el6k6szitettel

I I'i _,1 I
-j11ri | -J.

mint Elad6
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q s scraddest el6k6szitette:
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megnevez6se

i 166 000INJE,KT FECSKENDO

LUER 2ML
Steril egyszer-

haszn6latos fecskendo

INJEKT FECSKENDO

LUER 5ML X1OO460605 1VSteril egyszer-

haszn6latos fecskendo

I 368 99s F11,30 FINJEKT FECSKENDO

LUER 1OML X1OO121 150

1 521 00016,90 FINJEKT FECSKENDO

LUER 20 ML X1OO
Steril egyszer-

haszn6latos fecskendo

OVnrrIFX FECSK.

LUER 5OML LTX4616502FSteril egyszer-

haszn6latos fecskendo
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