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G;l^t; /ot[lennAsvnrnlr szERz6nns

Gottsegen Gyiirgy Orszigos Kardiol6gini lntilzet (banksz6mla sz6m: 1 0032000-01 491 869-

00000000 szhmlavezetl'. Magyar Allamkincst6r, sz6kheiy: Budapest, Haller utca 29,
kdpviseli: Dr. Ofner P6ter ), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

mhsrlszt a

Dispomedicor Zrt. nevii sz6llit6 (banksz6mla szhm 10918001-00000005-35522967

szhmlavezet6: UniCredit Bank Hungary Zrt. szeldtely 4032 Debrecen, Fiiredi ft 98.

kdpviseli:) Tolvaj Lhszl6ne (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajhnlatdban felsorolt term6kek szilllitilshra a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzodes alilirhsfval a Vev6 6,Jtal a Kbt. t22lA $. Alapj6n a "Egyszer
hasznilatos injekci6s tiik, fecskend6k beszerz6se" thrgyu GAZD E3l5 12015 ikt. sz6mri

kozbeszerzdsi elj6r6s ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezetlslgetvilllal ana,hogy az

ajSnlatk6ro 6ltal az ajhnlattlteli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal

elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghathrozott min6s6gben a Vev6 tdsz1re

leszflllitja. A szeruodls id6tartama a szerzodls alSirhsdt kovet6en l2h6napigtart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az I.l pontban meghatfurozott 6rumennyisdget

olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelen pontban szabillyozftsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlftettek szerint azF,lad6 minden elt6r6s n61kii1 elfogadott aifinlat

szerinti term6keit havonta az'sn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az elad6t6l

rigy, ,hogy a szerz6d6ses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 Vo-a lehiv6sra

keriiljon.
A Vev6 a k6rt szilllitdsi hatSrido el6tt legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy

elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart6ja szhmSra, aki ennek felad6s6t koveto 3

napon beliil ki.ilon visszaigazol6s hi6ny6ban is - koteles teljesiteni'

3.1 Elad6 kotelezi magdt arra, hogy a2.l potttban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta

olyan i.itemez6sben szhllitja le a Vev6 fltal er::e feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghathr oz6sra keriilt.
A nyertes ajanlattev6 jogosult a szerz6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket

szfilitani, az 6r vagy egy6b szerz6d6ses feltdtelek m6dosit6sa n6lkiil. Az fir-ertek arfnyossdgot

6s a szakmai min6s6gi megfelei6st az aj6nlatk6r6 k6pviseldj6vel koteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelelo szilllitds a felek egyezo meg6llapodhsa szeint akkor tortdnik meg

szabfulyszenien, ha azBlad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az ilrukattafialmazo egyes

sz1llitmhnyokat az Elad6 kockilzathra aYev6 kcizponti rakthrhba (1096 Budapest, Haller u

29) Ieszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt iltszdmolva a

lehivasban megjelolt egys6g vagy szem6ly r6sz6re mennyisdgileg 6tadta. Az E,lad6 a
lesz6llitott term6keket bontatlan gySri csomagol6sban, gyhri tarloz6klista alapjhn,

min6s6gtanrisitfssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja6t a Vev6nek. A csomagolSsnak

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6ro16s idltartama alalt

megovja.
A minds6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott 6s a fentiek szerint

mennyis$g szerint iltvett term6k csomagol6son beliili mennyis6gi, min6s6gi frtvdl'slet



folyamatosan vegzi. Az Elad6 villIalja, hogy a szeruodls teljesit6sdnek id6tartama aIatI

fo lyamato s an rendelke z6 sr e 6ll, konzult6ci6 s lehet6 s6 get bizto sit.

Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemlly '

Egyet6rten"k a sr"t"6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az I.l pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolg6l.
Kap c s o I att art6 a V ev 6 r 6 sz6r 6I : any aggazd6lko d6s i o sztillyv ezet6

Kapcsolattart6 az Elad6 rdsz6r6l: . '.

A szeruodds teljesit6s6ben kozremukodo, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv|llalkoz5k neve, cime: -

4.1 Azellenszolgilllatilsteljesit6se
Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazolo szabilyszeru, mindk6t f6l 6ltal allirt 6tv6teli

elismerv6nnyel felszerelt szhml6t, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a , a Ptk. 6:130. $ Q)-(2)-a, az

1997. 6vi LXXXIII. tdrv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art.36/A.$ szerint a szfimlaklzhez

v6tel6tol szhmitott 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.

El6leg nem fizetheto. Az adozds rendj6r6l sz6I6 2003. 6vi XCII. tv. (Art.) 36lA' $ alapj6n

kifizei6s csak akkor tcjrtdnhet, ha a sz6ml6z6 f6l nemleges ad6igazolilst ad, vagy a NAV
koztartozils mentes ad6z6i adatbhzisilban szerepel Az Art. 361A. $ (9) alap:6n a 36/4' $

rendelkezdseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az ad6igazol6son felti.intetett tartozits

2008. szeptember 30-6t kovet6en keletkezett.

Elad6 a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a lehiv6sban foglalt mennyis6gben,

v6lasztdkban 6s m6retben a t6rgyh6napon beliil havonta olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6

6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez alehivdsban meghatfurozdstakeriilt - azBlad6

s z6ll it6s o nk6nt j o g o sul t szhmlilt ki 6l I itani a le szilllitott term6kekro I'

Nem vitatott a szerzod6 felek 61tal, hogy a szerzodlses id6szak folyamdn az egyes szhmlikba

csak azok az 6rak, furkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az E,lad6 elfogadott ajhnlata tattalmaz,

fiiggetleni.il att6l, hogy a magyarcrszhgt yagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan villtozik az inflilcios rflta, vagy a deviza 6tsz6mit6si kulcs.

A Vevo el6leget nem fizet.
A szhmlithoz tartoz6lehivds teljesit6s6t igazol6 - a Vev6t6l sz6rmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

szhllit6levellel csatolni kell 6s az igy kiSllitott 6s felszerelt szhmlfit az E,lad,6 kozvetleni.il az

Intlzet G azdasdgi lgazgat6 s 6ghr a ny ijti a b e'

Amennyiben Vev6 az F;lad6 szdmlfujht a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem

egyenliien6 ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni'
Az Elad6 nem ftzet, illetve szhmol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan

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

t6rsasig tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak. Az elado a szerzodes teljesitds6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szhmhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti'
Teljesit6st igazol6 neve, beosztdsa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyagazd|lkod6si 6s anyagell.o'v.

5 . l A szerz6 d6 st bizto s it6 mell6kkotelezetts6 gek

A ptk. 6:186. $ (1) szerint,,A kotelezettpdnz fizet6s6re kotelezheti mag6taffaaz esetre, ha

olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerzoddst."



A vev6 egyoldahi, ir6sbeli, azElad.lhoz intlzettnyilatkozatdval azowrali hatrillyal el1llhat azad6sv6teli szetz6ddst6l, amennyiben 
-kor6bbi teljesftJs nem tort6nt , vagy el6llhat az adottmegrendeldst6l vagy azonnarihatdrryar felmondhatj a a szeruoddst, ha:- M EIad6 az egyes r6ssz- szsllitssi kotel-ezetts6g ruli:trfl rasztdsa, amennyiben ilyenszerzbdlsszegdsi eset m ,*ElOArret , '

L:tr:;llftott 
termdk min6s6gi fogyatdkosraga 

"sJen, 
de akkor is ha kiderril, hogy amin6s6 i).ilTlf,i11 ;:: ffirJ;!"kdtb6rt i ig6nyt drv6nyesfthet, 6s ame

eltdrdst tapasztalna, ugy 6rdekmrir6s dnak igazoraru 
"eil.till7llhat, vagy azofftali hat'llyal felmondi utlu 

-i' 
,r"r,

kdrter ite st ko vetelhet,
- Ha az elad6 a min6s6gi hib6s termdkgj a hibabejelentdst kcivet6 l5 munkanapon beliil nemcser6li ki' a vevdnek jogdban 6lr a le ,r.- szhllrtott rirucikkek tekintetdben amegrendeldst6l elSllni 6s az adott termdket harmadik szem6rytor ueszerczni az Elad6koltsdg6re' Ebben az esetben a harmadik_szemdlynek frzetett ir, valamintvalamennyi, asziillit6ssal, beszerzdssel kapcsolatban felmertii6 kdlts rgek kiterhelhet6ek M Elad6r6szdre.
- az ad6ssal kdtdtt szeu,oddstll a fizetdsi haladdk id6tartamrlnak leteltdt kovet6enamennyiben az 

.Elad6- fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6dotjelentettek be, felsz6mol6si elj6rd, fotyit ellene;- az Eladri szerzo desellenesen besztintette sz6rit6sait.
Ha a vev6 a szerzoddst a fenti uary9!' okb6l megszt4tgti egyoldahi nyilatko zat6val, azElad6 nem jogosurt ayevltol tov6bbi kidzetdsek.t to'u.t"rrri.

6'2' A vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzSddst felmondani - ha szriks6ges olyanhat6rid6vel' amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ellit6s6r6lgondoskodni tudjon - ha
a) az Erad6 t6rsasdgdban kozvetetten vagy kozvetlentil 25yo-otmeghalad6 tulajdonirdszesed6st szerez valamery olyan ;ogi sze;6ty vagy szem6lyes joga szerint jogkdpesszewezet' amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (i) bJkezdls k) pontj6ban meghatdrozottvalamely felt6teleknek.

b) az Elad6 t6rsas6g kozvetetten vagy kcizvetlentil
r6szesed6st szerez 

-valamely 
olyan jogi szemZlyb.rrnugy

szervezetber, uT:t, nem felel -.g u tcbt. 56. $ (1) beke
valamely feltdteleknek.

A fentiek szerinti felmondris eset6n az Elado a szeru5d6s megszrin6se el6tt m6r teljesitettszol gfitat|s s zerz o d 6 s s zerii p 6nzbe l i el l endrt6k6re i" g;;;lt,

7 'l Az Elad6t az lwenyes jogszabiilyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezetts6g terheli aszeru6dds teljesftdse sor6n a vev6vel, annak tevdkenysJgevet kapcs
mindennem i adat, informiici6, ismeret vonatkoz6s 6ban. Etitoktartdsi
Elad 6 alkalmazottaira, munk at6r safu a, b eszilllitoiru, ukik"t tev 5keny
kcitel es az Erad 6 a titoktartilsra hitelt 6rdeml6 en rrgy 

"ti"it"tni.Az EIad6 a vev6 enged6rye n6rkrir harmadik feriek nem
illetve azzalkapcsolatlan uat*.ry -i, ootu-, ntdcio vagy 

a szeu6d6s'

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlktil titkos inforiraciO t lehet kdzze,harmadik szemdly rendelkez6t6r" .r"- bocsathat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyesjo gszabaly alapjSn valamely bir6s6g vagy m6s hat6sigkcitelez6 6rv6nnyel elrendeli.



5.1. szAVATossAc gs rorAnA.s
Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s

szab1lyaira - az 7./ pontban foglaltak ftiggvdny6ben - az elfogadott ajhnlal tartalma az

t6rtyad6.
nUd6 kijelenti 6s szavatoss6got v611al az6rt,hogy a jelen szetzod6s tfurgydtkepezo termdkek

rendelkeznek jogszeni forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba

hozatali engeddllyel.

5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hiSnyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

Vev6 azot 6szlel6s6t kovet6 3 munkanapon beli.il b6rmikor kifog6s thrgyhvh teheti az

Elad6n51, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rvdnyben van. Ezen esetben, a Vev6 tartozik

- a jelzett3 munkanapos hat6rid6n beli.il - azBlad6tkozos jegyz6konyv felvdtel6re meghivni.

R kotUer m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

figyelembevdteldvel napi 1 szhzallk,legfeljebb azonbanazdrirftettnett6 5ru-6rt6k20o/o.-a'

5,3. HIBAS TELJESfTES, HIBAS TELJESfTESI (MINOSEGD KOTBER

Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sbol. ill. fuvarozilsb6I ered6 hib6kkal

kapcsolatban a Vev6 a teljesitds megtort6ntdtol szlmitott 3 munkanapon beliil jogosult az

nhdOval szemben fe116pni. A min6s6gi hib6kkal vagy amennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal

kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t kovet6 3 munkanapon beliil bfrmikor kifogds

t1igyhvtL teheli az F;lad6n61, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen

.r.tt.n, a Vevo tartozik - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beliil - az Elad6t kozcjs

j egyz6konyv felv6tel6re me ghivni'
HiUar teljesit6ssel kapcsolatban ahibhval 6rintett term6kek netto 6rt6k6nek t\Yo-a m6rt6kri

min6s6gi kdtb6rt lehet kovetelni'
Amennyiben a hib6s teljesit6st a Vev6 a szerzodes lejdrdt kovet6en 6szleli, az eszlelestol3

munkanapon beltil b6rmikor kifog6s targydv|teheti azElad6n6l. felt6ve, hogy a szavatoss6gi

ido m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben is, a Vev6 tartozik 3 munkanapos hatfrid6n beltil az

Elad6t kozos jegyz6k6nyv felv6tel6re meghivni. A szerzodds lej6rt6t kovet6en 6szlelt hib6s

teljesit6s esetdn-is a hib6val 6rintett termdkek nett6 6rt6kdnek 10%-a m6rt6kri min6s6gi

k61bdfi lehet kovetelni, mely osszeget a Vev6 azBlad6 rdszdrekiszilmlilz.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendeldst6l val6 Vev6i el61l6s vagy azorutah

hatdlyir felmond6s eset6re egyarhntkdtbdrt kotnek ki az Elad6 terh6re.

A 6.i. pontban felsorolt e161l6s vagy felmond6s eset6n azErintett term6kek nett6 6rt6k6nek

20yo-a m6rt6kri meghirisul6si kcitb6rt kovetelhet a Vev6. Ugyanilyen m6rt6ku meghirisul6si

kotb6r kovetelhet6 ubbutt az esetben, ha a szerzod6s szerinti els6 r6ssz6llit6ssal az Elad6 tobb

mint 15 napot k6sik 6s a Vev6 a teljes szerzoddstol el6ll'

5.5. Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szerzoddsszeg6sb6l ered6 kfirdnak megt6rit6s6t is kovetelheti az Elad6t6l, a khr

osszeg6be azonban am6r behajtott kotb6r osszege beleszhmit.

A kotb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.

A k6tb6rt a Vev6 jogosult a benyirjtott szdml6b6l visszatartani 6s azL a v6gsz|t:'la nett6

osszegebol levoruri.
6.1 A szenod6s megszrin6se, megsziintet6se

6.1.



Az Elad6 kifog6stalan teljesit6sdr6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-ffivlteIet kovet6en a
Vev6 irrisban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azBladlt,hogy az adott
term6kek Vev6 rdszdre tortdn6 leszdllithsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6jrin
feltiintesse es ezt - el6zetesen irdsban egyeztetett m6don - marketingtev6kenysdg6ben
felhaszniilhassa. A Vev6 a leszilllitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizfurilag a
termdk felhasznhlls6t kdvet6en 6llit ki.

A ktilftildi ad6illet6s6gu Elad6 koteles a szerzodl,shez arra vonatkoz6 meghatalmazfust
csatolni, hogy M illetos6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil
beszerezheti ard vonatkoz6 adatokat az orszftgokkozotti jogsegdly igdnybevdtele n6lkiil.
Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fi.iggden vagy az Elad6 elfogadott ajfinlatatartalmdt tekintik a felek ir6nyad6nak azial,hogy
tdteles jogszab|lyi rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerzesi Torvdnyt 6s a Magyar polg6ri
Tdrv6nykcinyvidevonatkoz6anmegfelel6szabhryaitfogj6kalkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tiirgyal6sokon bdk6s riton rendezzenekminden olyan ndzeteltdrdst, vagy vit6t, amely kdzcitti.ik
a szerz6ddssel kapcsol atb an meriil fel.

A Vevo a Kbt. 27. S 0)-Q) bekezddse alapjhn akozbeszerzesi eljdrhsban tcirt6no ajhnlattdtelt
nem koti gazd6lkod6 szervezet alapft6srihoz, tovdbbd nem teszi kotelez6v6, sem lehet6v6,
hogy a nyertes ajdnlattevl(k) a szerz6d6s teljesitdse drdekdben gazddlkod6 szewezetet
hozzanakl6tre.

Vevo szerz6ddses kotelezetts 6get azzal a bont6 felt6tellel vagy afta az esetre rogzitett
felmonddsi joggal vSIIal, hogy amennyiben a beszerz6s thrgyiravonatkozSana kcizpontositott
kozbeszerudsi rendszerben vagy a fenntart6 6ltali tdrs6gi szinten cisszevont k)zbeszerzls
keretdben keretmegrillapod6s vagy -szerzodes keriii megkot6sre, a krizpontosftott
kozbeszeru6s vagy a fenntart6 6ltali t6rsdgi szinten osszevont kozbeszerz6s keretdben val6sitja
meg a beszeru6s6t, Vev6nek semmilyen hritr6nyos kovetkezm6nye nem szdrmazhat a
szeruo dds felmond6s 6b6 l.
Amennyiben a Vevo fenntart6 intezmenye a g6pparkot korszeriisitr a 6-9 sz. rlszek szerinti
eszkcjzok tov6bbi megrendeldse okafogyotthv6lhat, igy ezen eszkozok tekintet6ben a Vev6
felmondhatja a szeruoddsl, mely felmond6sb6l a Vevonek semmilyen h6tr6nyos
kcivetkezm6nye nem szfnmazhat.

Ezt az ad6sv6teli szerz\d€,st a szerz6d6 felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s
nyrlatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagy6lagalairtilk.

8.1 A szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. g-ban foglaltak irrinyad6k.

Budapest, 2016.janurir 1 8.

DrlOfner P6ter
ForgazgatS f6orvos

mint Vev6

A szerz6d6st el6k6szitette:
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Dispomedicor Zrt'

Budapest, 20 16. janu6r 1 8.

. Ofner Pdter

Egyszer-haszndlatos injekci6s tfi k,

fecskend6k beszerz6se

E3-slzOLs

1. sz. mell6klet

A szerz6d6st el6k6szitette:

Folgazgat6 foorvos
mint Vev6
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