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Orszig (bankszrimla
ezet6: sz6khely:
Pdter ), an: Vev6),

mdsreszt a

szdm: 1 003 2000-0 I 49 1869 -
Budapest, Haller utca 29,

Wolf Orvosi Miiszereket X'orgalmaz6 KfL nevi sz6llit6 (bankszdmla sz6m: 11737007-
20524906 szftmlavezet6: OTP Bank Zrt sz6l<hely:9027 Gy6r, Csiirg6fa sor 4. kdpviseli:
Farkas Szil6rd) (a tovdbbiakban: Elad6)

kozott, az ajdnlatilban felsorolt term6kek szilllitfustraa kcivetkezo feltdtelek mellett:

l'/ Elad6 ezen szetzodes alfirhs6val a Vev6 6ltal a Kbt. l22lA $. Alapj6n a,,Egyszer
hasznfllatos injekci6s tiik, fecskend6k beszerz6se" tdrgyi GAZD E3l5 /2015 ikt. sz6mri
kozbeszerzdsi elj6r6s ajinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kcjtelezetts6get v6llal arra, hogy az
ajfinlatketo 6Ital az ajdnlatteteli felhiv6sban 6s dokumentdci6ban feisorolt ds a Vev6 6ltal
elfogadott termdkmeruryis6get az ugyanott meghathrozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re
leszilllitj a. A szerz6 d6s id6tartam a a szerz6 dds al6ir dsdt krivet6en 12 hdnapi g tart.

2'l Elad6 tudomfsul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghattnozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabillyozftsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az F,lzd.6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozaL formflihan v6s6rolja meg az etiAOtOt
rigy, hogy a szerz6ddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 %o-a lehiv6sra
kertiljcin.
A Vev6 a kdrt szftllithsi hathridl el6tt legalilbb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart6ja szfumfua, akr 

"ntr.k 
felad,6s6t kovet6 i

napon beliil kiildn visszaigazolds hi6ny6ban is - koteles teljesiteni.

3.1 EladtS k<jtelezi magii arra, hogy a2.l pontban emlitett lehivris szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vilIaszt6kban ds m6retben a t1rgyh6napon belil havonta
olyan titemezdsben szhllitja le a Vev6 6Ital erle feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehf v6sb an me ghatSr oziisra kenilt.
A nyerles ajlnlattevo jogosult a szerzodls id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ term6ket
szfilitani, az 6r vagy egy6b szerzodlses felt6telek m6dosit6sa n6lktil, Az 1r-ertekar6nyossiigot
6s a szakmai min6s6gi megfeleldst az ajhnlatk6r6 k6pviseldj6vel koteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelelo szSllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabfiyszenien, ha az F,lad6 vagy az Sltala igdnybe vett Fuvaro z6 az 6rukat tartalmaz6.gy"t
sziilitmfinyokat az Elad6 kockhzatina a Vev6 kozponti rakthrftba (1096 Budapest, Haller u
29) Ieszitllitia, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkent ifiszftmolva a
lehiv6sban megjelcilt egys6g vagy szemdly ftsz6re mennyis6grleg itadta. Az p;add a
lesz6llitott termekeket bontatlan gy6rt csomagol6sban, gyhri tartoz6klist a alapjfn,
minosdgtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyi.itt adja 6t a Vev6nek. A csomagolas'ak
alkalmasnak kell lennie arra,hogy a termdkek 6ps6gdt afuvarozds 6s a t6rol6s id1tartama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott 6s a fentiek szerint
mennyis6g szerint Stvett term6k csomagolSson beliili mennyis6gi, min6s6gi itfietelet



folyamatosan vdgz| Az Elad6 rrillalja hogy a szerzodds teljesit6s6nek id6tartama alatt
fo lyam ato s an rendelke z6 sr e fil, konzultic i 6 s I ehet6 s6 g et bizto sit.

Atvdtelre ioeosult szemdl)': raktiiros illewe a helyettesit6ssel megbizott szemdly.
Egyet6rtenek a szerzodo felek abban- hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kolts6gei fedezetere az Ll pontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti
6r szolg6l.

Kap c s ol attarl 6 az Elad6 r 6sz6r ol: 1.i +;. 
= 
t'-.

A szerzodds teljesit6s6ben kozremrikG1o- a beszeruls drt6k6nek 10 %-tLt meghalad6
m6rt6kben igdnybe venni kiv6nt alv6llalliozok ner-e. cime: -

4.1 Azellenszolg|ltatflsteljesitdse
Vev6 a lehfv6s teljesit6s6t igazol6 szab6lvszerfl. mindk6t fdl 6ltal alfiirt iltveteh
elismerv6nnyel felszereltszitml6;t, aKbt. 130. t.r (lt es (5)-(6)-a, aPtk.6:130. g (l)-(2)-a,az
\997 . 6vi LXXXIIL torvdny 9/A. $ a) pont, r-alamint az Art. 36l,4..$ szerint a szhmlakezhez
vdteldt6l sz6mitott 60 napon beltil banki ftutal:lssal egl enliti ki az Elad6nak.
Eloleg nem fizetheto. Azadozils rendjdr6l sz6l6 2003. eri XCII. tv. (Art,) 361A. $ alapj6n
kifizet6s csak akkor tort6nhet, ha a szftrrl6z6 fel nemleges adSigazol|st ad, vagy a NAV
koztartozits mentes adoz6r adatbazisftban szerepel. Az tut. 361A. $ (9) alapjdn a 3614. $
rendelkez6seit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az ad6igazoliison felttintetett tarlozhs
2008. szeptember 30-6t kovet6en keletkezett.
Elad6 a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a lehir-iisban foglalt mennyis6gben,
vfiasztlkban 6s m6retben atdrgyh6napon beliil havonta ol1'an titemez6sben sztilitla le a Vevo
6ltal.erre feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a lehiviisban meghatitrozisra keriilt - azBlado
sz6llit6sonk6nt j o go sul t szdmlilt ki 6llitani a le szfllitott terrn6kekrol.
Nem vitatott a szerzodo felek 61ta1, hogy a szerzSddses idoszak folyamfn M egyes szhmlilkba
csak azok az ftrak, ilrkdpzesi tenyezok 6s kdltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rtdkben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott ajilnlata tartalmaz,
friggetleni.il att6l, hogy a magyarorszdgi vagy a vildgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vfitozik az rnflirci6s rifia, vagy a deviza ifisztmitilsi kulcs.
A Vevo el6leget nemfrzet.
A sz6ml6hoz tartozo lehiv6s teljesitds6t rgazol6 - a Vev6t6l szitrmaz6 - Stveteli elismerv6nyt
sz6llitolevdllel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6mI6t az Elad6 kozvetlenil az
Intdzet G azdasilgi Igazgato sftg6ra nyfj tj a b e.

Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6mlt\6t a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenliten6 ki, koteles az Eladfnak a Ptk. idevonatkozo szab|lyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIado nem fizet, illetve szfmol el a szerzodds teljesit6sdvel osszefligg6sben olyan
ktiltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelS
t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kciteles jovedelmdnek
cscjkkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a szeru6d6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet1t a Vev6 szilmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. S (5) szerinti
i.igyletekrol a vevot halad6ktalanul 6rtesiti.
Teljesitdst rgazol6 neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyagazdillkod6si 6s anyagell.o.v.

5 . I A szerzod6st biztosit6 mell6kkcitelezetts6gek

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint,,A kotelezetr penz fizet6s6re kcjtelezheti magfrt.affaaz esetre, ha
olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerzoddsl"

\



s,1. szAVATossAc ps rorAnAs
Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s
szab6'lyaia - az I'l pontban foglaltak fiiggvdny6b 

"n 
- it elfogadott ajdnlat tartalma az

irfinyado.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got viillal azdrl, hogy a jelen szeru(5d6s t6rgy6tkepezo termdkek
rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt igazol6 dlokumentumokkal, irv6nyes fbrgalomba
hozatali enged6llyel.

5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A minos6gi hibdkkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos igdnyeket a
VevS azok dszleldsdt kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifogds tfirgytxa tehetr az
Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi ido mdg 6rvdnyben van. Ezen esetben,-a Vev6 tarlozik
- a telzett kcizos jegyz6konyv felv6ieldre meghivni.A kotb6r sen szSllitott drucikkek nett6 6rtdk6nekfrgyelemb azonban az lrintettnett6 riru-6 rtek20o/o.-a.

5,3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MIN6SEGI) KOTBER
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozfnbol eredo hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesit6s megtort6ntetol szitmitott 3 munkanapon belil jogosult az

vagy a mennyis6gi elt6rdsekkel, hi6nyokkal
vet6 3 munkanapon beltil b6rmikor kifos6s

szavatoss6gi id6 m6g drv6nyben van. Eien
anapos hat6rid6n beliil - az F,lad.6t kozos

jegyzokonyv felv6teldre meghivni,
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6k6nek l0%-a mdrt6kri
minosdgi kotbdrt lehet kovetelni,
Amennyiben a hib6s teljesitdst a Vevo a szerz6d,6s lej6r6t kovetoen dszleli, az eszlelestol 3
munkanapon beltil b6rmikor kifog6s tingydvateheti azElzd6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi
id6 mdg drvdnyben van. Ezen esetben is, a Vev6 tafiozik 3 munkanapor hiiariaon bel1l az
Elad6t kozos jegyz6kcinyv felv6teldre meghivni. et6en dszlelt hibris
teljesitds esetdn is a hib6val 6rintett termdkek m6rtdkti min6s6gi
kotb6rt lehet kcivetelni, mely osszeget ayev6 azE

5,4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6'1' pontban felsorolt okok miatt az adottmegrendeldst6l va16 Vevoi elillis vagy azonnal
h*6lyn felmond6s eset6re egyaftntkdtb6rt kotnek ki azBlad6terhdre.
A 6.1. pontban feisorolt el6ll6s vagy felmond6s esetdn az 1rtntettterm6kek nett6 6rt6k6nek
20o/o-a mdrtdkri meghirisul6si kotb6rt kovetelhet a Vev6. Ugyanilyen m6rt6kri meghiirsul6si
kcitbdr kovetelheto abban az esetben, ha a szerzod6s szerinti eiso rdssz6llitas sal azElad6 tobb
mint 15 napot kdsik ds a Vevo a teljes szerzldlstol elill.

5'5' Tisztdban vannak a szerzSd6 felek azzal, hogy a kotbdrkovetel6s behajt6s6n tflmenden a
Vev6 a szerzoddsszegdsbol eredo kdr6nak megtdritdsdt is kovetelheti iz Elad6t6l, a k6r
osszegdbe azonban amftr behajtott kotb6r osszege belesz6mit.
A kcjtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mer$lt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szftmlSb6l visszatartani 6s azt a v6gsz6mla netto
osszegdb6l levonni.
6.1 A szerz6dds megszrin6se, megsztintet6se

6.t.



A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli,
adrisvdteli szerzod,estol, am fval azonnalihatdllyal elilllhat az
megrendeldst6l vagy azonna t.tdrtdnt, vagy elSllhat az adott
- azErad6 az egyes ressza d6st, ha:

- sziilitlsi k6tel;zetts6g r sett;

szerz6d,lsszegdsi eset m :lmulaszt6sa, amennyiben ilyen
- a leszitllitott termdk mi lneK,

termdk tipusriban (rends
minosdgi kovetel
kdtbdrt eslvagy
eltdrdst tap asztalna, :figy
ellllhat, vagy azonnalj
krirtdrit6st kcivetelhet,

- Ha az eladS a min6s6gi hibds termdk-et a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon be.il nemcserdli ki' a vev6nek jog6ban {ill a le ;.; szdllitott arucikket tekintetdben amegrendeldst6l el6llni es az adott termek
kcilts6gdre. Ebben az esetben a harmadik , uz Elad6
sziilitdssal, beszerzdssel kapcsolatban tb mennyi, a

rdszdre. az Elad6
- az ad6ssal kotdtt szerzSddstol a fizetesi haladdk id6tartam6nak leteltdt kcivet6enamennyiben az Eladri fizetdskdptelennd r art, 

-cincscidot 
jelentett iir.*. ellene cs6dotjelentettek be, f3lsz6mol6si elj616, fotyit ett.rre:- az Eladti szerz'd'setenesen Leszuntette szi*it6sait.

Ha a Yev6 a szerzSdest a fenti batTe.! okb6l rn.-nrztilrgti egyoldahi nyilatkoz atitval, azEladtf nem jogosurt ayevStbl tov6bbi kifizetdseket ko'etelni.

6'2' A vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha szriksdges olyan
13ft1il:i,,1ffit{-lenetrtvZ 

teszi, hosv u ,r."6ddrr.r erintett i"tuautu en6t6sir6l
a) az Elad6 trirsasiigiiban kdzvetetten vagy kcizvetlemi | 25yo_ot merdszeseddst szetez valamely olyan jy.s, y1$Lti,uuev szemdlyes jogaszewezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (i) be?erdes ti i"irrfaivalamely feltdtel eknek.

b) az Elad6 t6rsas6g krjzvetetten vagy k
rd szesedd st szer ez 

.v 
alamely olyan ; o gi rrem7tyU

szervezetben, uT:t, nem felel _.g u Kbt 56."$
valamely feltdteleknek.

A fentiek szerinti felmond6s esetdn az Elad,o a szen6d,6s megszrindse el6tt m6r teljesitetts zol gtitatas s zerz 6 d 6 s s zerii p lnzbeli e I I endrtdk.r; i" g";;h
7 .l Az Elad,dt az ervenyes jogszab'lyok szerinti m6don titszeru6des teljesitdse sor6n a vevTvel, annak tev6kenysJgevet

Az Eladri ayev6 enged6lye nd,
iiletve aT^rtapcroratull ie,r 

"tvm6s 
dokumentrici6 uuev ifiof;rr!:':'lJ.#;"a 

a szeruodds,

A m6sik fel elozetes j6v6hagyl.u nenu titkos inror-da"rot egyik f;i ;;- tehet kozze,harmadik szemdly rendelkezdsdre nem bocsiithat, kivJve 
.la; ezt hat6lyos 6s 6rvdnyesjogszabfiy alapjdnvalamely bir6sdg vagy m6s hatdsigtotelezo drvdnnyel elrendeli.



Az EladrS kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tadirs-6tv6tel6t kovet6en a
Vev6 irdsban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az F.lad6t, hogy az adott
term6kek Vevo r6szdre tort6n6 leszitllitdsa vonatkozdsitban a Vevdt referencialist6j6n
felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben
felhaszn6lhassa. A Vevo a Iesz|llitott termdkek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizdr6lag a
termdk felhasznilils6t kovet6en 6llit ki.

A ktilfbldi ad6illet6s6gri Elad6 koteles a szerzldlshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentl
beszerezheti a6vonatkoz6 adatokat az orszilgok kozritti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.
Jelen szerz6ddsben nem szabilIyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajfnlatalartalmffi tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszabilIyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerzesi Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri
T o rv dnyko nyv i devo n atko z6 an me gfel el o szab 6ly ait fo gj 6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st, vagy vitfrt, amely kozotti.ik
a szerzodlssel kapcsol atban meriil fel.

A Vevo a Kbt. 27. S 0)-Q) bekezd6se alapjhn a kozbeszerzesi eljdrilsban tort6no ajhnlattetelt
nem koti gazd6lkod6 szervezet alapitilsdhoz, tovdbbh nem teszi kotelez6v6, sem 1ehet6v6,
hogy a nyertes ajhnlattevl(k) a szerzodls teljesit6se 6rdekdben gazd6lkod6 szervezetet
hozzanakl6tre.

Vev6 szerz6d6ses kotelezettslget azzal a bont6 felt6tellel vagy arra az esetre rcgzitett
felmond6si joggal v6llaI, hogy amennyiben abeszerzls tirrgyhra vonatkoz6an a kdzpontositott
kozbeszeru6si rendszerben vagy a fenntart6 6ltali t6rsdgi szinten cisszevont kdzbeszerzls
keretdben keretmegdllapod6s vagy -szeruodds keriil megkot6sre, a kozpontositott
kozbeszerzds vagy a fenntart6 6ltali tdrsdgi szinten osszevont kozbeszeru6s keret6ben val6sitja
meg a beszerzdset, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos kovetkezm6nye nem szdrmazhat a
szerzo dds felmond6s6b6l.
Amennyiben a Vev6 fenntart6 intdzmdnye a g6pparkot korszenisiti a 6-9 sz. rlszek szerinti
eszkcjzdk tov6bbi megrendeldse okafogyottd v6lhat, igy ezen eszkozok tekintetdben a Vevo
felmondhatja a szerzodlst, mely felmond6sb6l a Vev6nek semmilyen h6tr6nyos
kovetkezmdnye nem sz\rmazhat.

Ezt az adrisvdteli szerzoddsl a szerzodo felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s

nyrlatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagy6lagallirtSk.

8.1 Aszerzod6sm6dosft6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Budapest, 2016.janu6r 1 8. Gtbr rL.'6(
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Wolf Orvosi Mfiszereket

Forgalmaz6 Kft.

Budapest, 2016. janu6r 18.

Egyszer-haszn6latos injekci6s tfik,
fecskend6k beszerz6se

E3-slzOLs

1. sz. mell6klet

A szerz#desi .:[a]ii eszllietre,

It
Alslr6c;..,..,. I :t

['

Term6k megnevez6se
l96nyelt

darab-szdm

Megajdnlott term6k neve 6s

k6dszdma

Nett6 Ft

ellen6rt6k

lau

Nett6 Ft

iisszesen

Eh. fecskendo insul. 1 ml WOLF

holtt6r n6lktili 1300

Eh. fecskendo insul. 1 mIWOLF

holtt6r n6lki.ili 1619605 50 5,50 Ft 71,50

Eh, fecskendd insul. 1 ml 29 G

1/2 ti.ivel WOLF 3 r6szes 1 100

Eh, fecskendo insul. t ml29 G I/2
ttivelWOLF 3 r6szes L6I9320 10 13,90 Ft 15 290

Eh. ti.i woLF t8 G r 1./2

t,2Ox4O 204000

Eh. tti WOLF 18 G 1 I/21',2Ox4O

1630271, 15 2,82 FI 575 280

Eh. tii woLF 20 G t t/2
0,90x40 42000

Eh. tU WOLF 20 G 1"J'/2 O,9Ox4O

1"650077 98 2,82 Ft L18 440

Eh. tti woLF 21. G t 1./2

0,80x40 20300

Eh. tii WOLF 21' G t 1'/2 0,80x40

1.619L54 0r 2,82 Fr 57 246

Eh. tti WOLF 22 G 1' tl4
0,70x30 1700

Eh. tii WOLF 22 G 1' 1'/4 0,70x30

1800376 01 2,82 Ft 4 794

Eh, ti.i woLF 23 G r 1./4

0,60x30 5000

Eh. tLi WOLF 23 G t 1'/4 O,6Ox3O

1800371 01 2,85 Ft 1,4 250

Eh. ttj WOLF 25 G 5/8 0,50x16 33000

Eh. tti WOLF 25 G 5/8 0,50x1-6

1619155 10 2,85 Ft 94 050

Nett6 dsszesen: 886 s00

Arazt y" 239 355

Brutt6 fisszesen: 1 125 855
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