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ADASVETELI SZERZ6nns

;arnety fgttbi'AttYAyrdszt a Gottsegen Gytirgy Orszdgos Kardiol6giailnt6zet, (barkszimla
szdm: 10032000-01491869-00000000 sz Iavezetl: Magyar Alamkincstrlr, sz6khely:
Budapest, Haller utca29. kdpviseli: Dr. Ofner P6ter) mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a

Allegro KFt. nevri sziilit6 (banksz6mla szftm: 10300002-2020g217-000032g5
szitmlavezet6: MKB Rt. szdkhely: 1045 Budapest, Berlini u.47-49 k6pviseli: Kovfcs Eva
iigyvezet6) (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajdnlardban felsorolt term6kek szilllitilsSraa kovetkez6 felt6telek mellett:

l./ Elad6 ezen szerzodds alilirhsdval a Vev6 6ltal a Kbt. l22lA $ alapj6n kifrt
,,Kiitszerek beszerz6se" tfngyu GAZD E3l7 12015 ikt. szdmri kozbeszerzdsi elj6r6s aj1nlata
elfogad6sa eredm6nyekdnt kotele zettseget vfilal arra, hogy az ajfnlatkero fital az ajdnlatt1teli
felhivdsban 6s dokumentiici6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltat elfogadott termdkmennyis6get az
ugyanott meghatinozott min6s6gben a Vev6 rdszere leszfllitja. A szerzbdls idllrrrtama a
szeru5dds aliir 6sht kovet6en 12 h6napig Art.

2.1 Elad6 tudomdsul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatilrozott 6rumeruryis6get
olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozfisra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Eladd, minden eltdrds n6lkril elfogadott ajanlat
szerinti term6keit havonta az Dn. Lehiv6si nytlatkozat formdjfhan vdshrolja meg a nUOOtOt
rigy, hogy a szerzodlses id6szak v6gdig a teljes mennyisdg legal6bb 70 % - a lehivdsra
keriiljon.

3'l Elad6 kotelezi magdt arca,hogy a2.l pontban emlitett lehivds szerinti termdkeket a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, vllasztdkban 6s mdretben a tdrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szd,llitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szeruezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sban me ghatttr oz6sra kertilt.
A nyertes aj6nlattevo jogosult a szerzodes idotartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket
szilllitani, az 6r vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 5r-6rt6kar6nyoss6got
6s a szakmai min6sdgi megfelel6st az ajfnlatkdro k6pviseloj6vel kdteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelelS sz6llit6s a felek egyezo meg6llapodiisa szerint akkor tiirt6nik meg
szabiiyszeruen, ha az Elad,5 vagy az fitala igenybe vett Fuvaroz6 az trukat tar?aImaz6.gy.,
sztilitmitnyokat az Eladt6 kockdzatilra a Vev6 kozponti raktdriha (1096 Budapest, Hallei u.
29) leszdrlitja, (leszillrittatja) ds a kriidemdnlt csomagol6si egys6genkent iltszitmolva a
lehiv6sban megjelcilt egysdg vagy szemely reszere mennyisegii "g atudtu. Az Elad6 a
lesz6llitott term6keket bontatlan gyari csomagol6sban, gyari tartozdklist a alapl6n,
minosdgtanrisit6ssal ds egy6b dokument6ci6kkal egytitt adja at a Vev6nek, A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra,hogy a term6kek dpsdg6t afuvarozirs ds a t6ro16s id,6tartama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 a leszfilitott 6s a fentiek szerint
mennyisdg szerint fitvett term6k csomagoliison beltili mennyis6gi, min6s6gi 1tvetelet
folyamatosan v6,gzi. Az Elad6 vfullalja, hogy a szerzodds teljesft6s6nek id6tartama alatt
fo lyamato s an rendelke ze sr e 6lr, konzult6ci o s I ehet6 s 6 set bizto sf t.



Atv6tplre jogosult szemdly: raktdros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, :figy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott drucikkek tekintet6ben a megrendel6stol el6llni.
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy az Eladr6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az Ll poqtban emlitett elfogadott ajfinlat szerinti
6r szolg6l.
Kap c s o 1 att art6 a V ev6 r 6 sz6r 6l : any aggazd6lko d 6s i o szt|lyv ezeto
KapcsolattartS az Elad6 r6szdrol: ..,

A szerz6d6s teljesitds6ben kozremukod6, a beszerzls drt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kivant alvilllalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi kotelezetts6g
teljesit6sdnek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy a 3./ pontban el6irt kdtelezetts6gek
f,rgyelmen kivrll hagyhsa a jelen ad6sv6teli szerzodds megszeg6sdt jelenti, aminek
kovetkezt6ben az Elad6t a jelen szerzod6sben szabflyozott kotb6r 6s/vagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, ds amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset m6sodik
alkalommal is megismdtlodndk, tgy a Vev6 az ad6sv6teh szerzodds azonnali hat6lyri
felmond6s6nak a jogat gyakorolhatja a JogL kovetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil,
hogy 6rdekmrililsilt igazolni lenne koteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesitdsdt igazolo szabitlyszeru, mindk6t f61 6ltal alfiirt f./cvdteh

elismervdnnyel felszereltszhmlifi, aKbt, 130. $ (1) ds (5)-(6)-aa, aPtk.6:130, $ (1)-(3)-a,, a

1997. evi LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon behil
banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek 61tal, hogy a szerzodeses idoszak folyam6n az egyes szfmlfrkba
csak azok az itrak, 6rk6pz6si tenyezlk 6s kolts6gek 6llfthat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rtdkben, amelyeket az 1./ pont drtelm6ben az F,lad6 elfogadott ajhnlata tartalmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy a magyarorszhgi vagy avililgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan v6ltozik az rnflilctos rdta, vagy a deviza 6tsz6mitdsi kulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A szhmlilhoz tartoz6 lehiv6s teljesit6sdt rgazolo - a Vev6tol szhrmaz5 - 6tv6teli elismerv6nyt
elad6lev6llel csatoini kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szSmIilt az Elad6 kozvetlentil az

Intezet G azdas 6gt I gaz gatS s6g6r a ny :irjtj a b e .

Amennyiben Vev6 az F,lad6 sz6ml6j6t a jelen pontban rogzitett hatdrid6n beliil nem
egyenliten6 ki, kciteles az Elad.6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabiiyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elado nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6dds teljesitdsdvel osszeftigg6sben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo
Iilrsashg tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek a Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6sdre
alkalmasak. A Elad6 a szerzodds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a

Vev6 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekrol a vev6t
halad6ktalanul drtesiti.
A teljesit6stigazol6 neve, beoszthsa:Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkod6si 6s nyagell.o.v.

6.1 Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a Vevo a 3.1 pontban szabflyozott teljesit6s megtorl6nt6t6l szhmitolt
3 munkanapon beltil jogosult azF,ladilval szemben fell6pni.



/
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a Vevo azok eszleldsdt kcjveto 3 munkanapon beltl b6rmikor kifog6s thrgydvh
teheti azElad,6nttl, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g drvdnyben van,
Az elozo kdt bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a Vevo tartozlk - a jelzett 3
munkanapos hat6rid6n beltil - azBlad.St kozos jegyzokonyv felvdteldre meghivni.
A jelen pontban emlitett min6sdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az I.lpont szerinti ajdnlatban,
foglalt min6sdgi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzodd,sben szabfiyozott m6rt6ku
min6s6gi kotbdrt eslvagy k6rt6ritdsi igdnyt drvdniiesithet, ds amennyiben a jelen bekezdds
m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli min6sdgi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak
tgazolilsa ndlkUl az adott rendeldstol nyomban eldllhat, vagy azonnalihatilllyal felmondhatja a
szeru5 ddst, me ghirisul6si kotb6rt 6s k6rt6rit6st kovetelhet.

7.1 Szerzodl felek egyetdrtenek abban; hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss5g 6s

i6t6ll6s szabttlyaira - az I./ pontban foglaltak fiiggveny6b en - az elfogadott ajanlattartalma az
tu6nyad6.
Ha Elad6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kcjveto 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vev6nek jogdban 6lI a le nem sz6llitott arucikkek tekintet6ben a megrendeldstQl
el6llni 6s a fent emlitett term6ket harmadik szem6lyt6l beszereznt azElad6 koltsdgdre. Ebben
az esetben a harmadik szem6lynek frzetetl 6r, valamint valamennyi, a szilllitdssal,
beszerzdssel kapcsolatban felmeriil6 kdlts6gek kiterhelhet6ek azElads rdszlre,

Ha az Elad6 a j6t61l6si kotelezettslge alatt kicserdli aleszilllitott eszkcjzdk b6rmely rcszlt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6valujrakezd6dik,
Elad6 kijelenti ds szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a lelen szerzodes tdrgytttkepezo termdkek

rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt tgazolo dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali engeddllyel.

8.1 Szerzodo felek irgy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghibds szilllitds, s v6gi.il
az adott megrendel6stol val6 Vev6i elill6s vagy arzoffialihatillyi felmond6s eset6re egyarfnt
kotb6rt kotnek ki az Elad6 terhdre, amelynek mdrtdke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen
szilllitott 6rucikkek netto 6rt6kdnek figyelembev6tel6vel napi I sz6zal6k,legfeljebb azonban
az lrtntetl 6ru-drt6k 20Yo. - a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6kenek I\Yo m6rt6kri
min6s6gi kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 altal 6rv6nyesitett
meghiirsul6si ktitb6r akkor is, amikor el6ll6si vagy azonnali hat6ly6 felmond6si jog6t volt
kdnytelen gyakorolni.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azza7, hogy a kotbdrkovetelds behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerzoddsszegdsb6l eredo k6r6nak megt6rftes6t is kdvetelheti az Elad6tol, a kdr
dsszegdbe azonban amdr behajtott kotbdr dsszege beleszdmit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6mlth6l visszatartani 6s azt a vlgszhmla nett6
6sszegdbol levonni.

9.1 A Vev6 egyoldalir, ir6sbeli, az Eladlhoz rntlzett nyilatkozatdval azonnali hatilllyal
elrillhat az adilsveteli szerzodestol, amennyiben kor6bbi teljesitds nem tort6nt, vagy el6llhat a
az adott megrendeldstol vagy azonnahhatilllyal felmondhatj a a szerzod6st, ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tcjbb mint 15 napot k6sett;



- az Eladtf fizet6sk6ptelenn6 v6lt,
felszhmolttsi elj 6r6s folyik ellene ;

oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

- az Elad6 szerzo ddsellenesen besziintette sz|llithsart'

Ha a Vev6 a szeruodest a fenti barmely okbol megsziinteti egyoldaiil nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vevo 3ogtsult 6s egyben koteles a szeuoddst felmondani - ha szi.iks6ges olyan hat6rid6vel,

amelytenetOveteszi,-hogy aszerzodlssel6rintettfeladataellfitdshr6lgondoskodnitudjon-ha
a) az Elado tarsishghban kozvetetten vagy kozvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerezvalamely olyan jogi szem6ly szem6lyes joga szerint jogkdpes szewezel,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontjSban meghatfutozott valamely

felt6teleknek,
b) azqlado t6rsas6g6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6,s k) pontj5ban meghatarozott

valamely feltdtelnek.
A fentiek szerinti felmondfs eset6n az Elad6 a szerzod6s megszirn6se elott m6r teljesitett

s zol g6ltat6s szerzo d6 s s zer]i|- p 

'rvbeli 
ellendrtdkdre j o go sult.

Vev6 szerz1d,lses kotelezettsdget a Polgdri Torvdnykdnyvrdl szdl6 2013. dvi V' torvdny 6:116'

$ (2) bekezddsdre tekintettel bont6 felt,tellel vagl arra az esetre rogzitett felmonddsi joggal

iailtot, hogy amennyiben a beszer)ds firgydra vonatkoz1an a kozpontositott kdzbeszerzdsi

rendszerben vagy a fenntartd dttati tdrsdgi szinten osszevont kozbeszerzds keretdben

keretmegdllopoids uisy -szerzddds keri)l megkotdsre, a kdzpontositott kozbeszerzds

rendszei6bri uogy a feintarto dltali tdrsdgi szinten asszevont.kdzbeszerz,ls keretdben valisftia

meg'a beszerzisdt, Vevdnek semmilyen hdtrdnyos kovetkezmdnye nem szdrmazhat a

szerz6 dds felmondas dbol.

10./ Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzod1s teljesit6se sor6n a Vev6vel, airnak tevdkenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemu adat, informdci6, ismeret vonatkoz6s6ban.E titoktafi6si kotelezettsegkrterled az

Elad6 alkalmazottaira, munk atfusaira, beszilllitota, akiket tevdkenys6giik megkezdese elott

kotele s az EladS a trtoktarthsra hitelt drdemlo en fi gyelmeztetni'

Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sdra a szerzodds,

illetve azzalkapcsolatbanb6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa n61ki.i1 titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapj6n valamely biros6g vagy m6s hatosdg kotelez6 6rv6nnye1 elrendeli.
"ni 

Walo kifog6stalan teljesitds6rol a teljes term6kmennyis6g 5tad6s-iltvetelet kovetoen a

Vev6 irdsbun nyilutkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azBladft,hogy az adolt

term6kek Vevo reszlre tort6no leszilllitilsa vonatkoz6sAban a Vev6t referencialist6j6n

feltiintesse es ezt - elozetesen ir6sban egyeztetelt m6don - marketingtev6kenys6g6ben

felhaszn6lhassa.
A Vevo a lesz6llitott term6kek megfelelos6g6rol referenci6t kizhr6lag a term6k felhasznilIilshl

kovetoen 6llit ki.

A kiilfoldi ad6illet6s6gu Elado koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy az illel6sdge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6sdg kozvetlentil

beszerczhetr ar6vonatkoz6 adatokat az orszilgokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.



Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott ke
ftigg6en vagy azEladri elfogadoit ajLnlata
t6teles jogszabdlyi rendelkezl,sklnt a Koz
Tdrvdnykdnyv idevon atko zd an megfelelo szab
A s az 1l tennie mindent annak drdekdben, hogy kcizvetlentdt b6k6 minden olyan nlzeteltdrlst, vagy vitit, arnety kcizcittiik
a s kapc
Ezt az ad6svdteli szerz6ddst a szerz6d6 felek elolvasds ut6n mint akaratukkal 6s
ny ilatko zataikkal mi n d en b e n me ge gye z6t h el yb enhagy6 I ag alilirtak,

II'/ A szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $ bekezd6sdben foglaltak ir6nyad6k.

Budapest, 2016. februrir 15,

mint Vev6

P6nzugyi

PethS n6 Tar v{ai Erzslibet
f 6i gazgatS gazd a sA gi h e I yeite s e

L.

mint Elad6

701$ i$;? 1 5,

A szerz6d6st el6k6szitette:Jogi szemPcnibi'i ai6iri'ar,5
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Allegro Kft. " Kiitsze rek beszerz6se'J

E3-7lz9ts
1. sz.mell6klet

R6sz Megnevez6s M6ret Mennyis6g
Term6k

megnevez6se

Term6k
k6dszrlma

Term6k
kiszerel6si

egvs6ge

Term6k nett6
egys696ra Ft/db

Term6k nett6
iissz6ra Ft

15. sz,

rdsz

Opsite IV3000
(Ported

peripheral)
Tcmx9cm 4 000

Opsite IV3000
(Ported

peripheral)
4006 100db/doboz 107 Ft 428 000 Ft

Nett6 iisszesen: , /qzgooort
AFA27 % 115 560 F1

Brutt6 tisszesen: 543 560 Fr

Budapest, 2016. febru6r 1 5.

At-t.gsnrt
KcrcskE{ehr ri K i v itclczii cs Szol g altatt) Iiil

1045 Budapcst" Bcrlini u 47-4t).
Iele 54

IvII(B 285

mint Elad6

?016 iEE? 1 5,

A szerz6d6st el6k€szitette:
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