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ADASVETELI S

amely ldtrejcitt egyrdsrt a Gottsegen Gyiirgy O
szdm: 10032000-01491869-00000000 szdmlavezeto: Magyar Allamkincstar, sz6khely:
Budapest, Haller utca29. k6pviseli: Dr. Ofner P6ter) mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

mdsrlszt a

Dispomedicor Zrt. nevii szSllit6 (banksz6mla szSm: 10403428-50515756-9072100
szfimlavezeto: Kereskedelmi 6s Hitelbank Bank sz6khely: 4032 Debrecen, Fiiredi ilt 98,
k6pvi seli : To lvaj Lhszl6ne tigyvezet6) (a tov6bbiakb an : Elad 6)

kcizcjtt, az ajftnlattban felsorolt term6kek szftllithshra a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzodes alilirdshval a Vev6 riltal a Kbt. 1221A $. alapjdn kifrt
',Kiitszerek 

beszerz6se" tdrgyi GAZD E3l7 12015 ikt. szdmukozbeszerudsi eljdr6s ajdnlata
elfogad6sa eredmdnyek6nt kotelezetlslgetvSllal arra, hogy az ajfunlatkero 6ltal az ajdnlattlteli
felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 rlltal elfogadott term6kmennyis6get az
ugyanott meghatdrozott minSsdgben a Vev6 r6szdre leszSllitia. A szen6dds idotartama a
szer zo d6 s al ftir 6s at ko vet6 en | 2 hSnapi g tarl.

2./ Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatdrozott arumennyisdget
olyan m6don koteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra kertil.
Yev6 az i./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden eltdr6s n6lktil elfogadott aj6nlat.
szerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formhjdban v6s6rolja meg a Elad6t6l
rigy, hogy a szerzldeses id6szak v6gdig a teljes mennyisdg legal6bb 70 % - a lehiv6sra
kertiljon.

3'l Elad6 kotelezi magdt arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, villasztdkban 6s m6retben a tfxgyh6napon beliil havonta
olyan iitemezdsben szfllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sb an me ghatdr o ziisra kertilt.
A nyertes ajdnlattevo jogosult a szerzodds id6tartama alatt rij fejlesztdsri innovatfv term6ket
sziilitant, az 6r vagy egydb szerzoddses feltdtelek m6dositrisa ndlktil. Az ilr-ertekar6nyoss6got
ds a szakmai min6s6gi megfeleldst az ajhnlatkdr6 kdpviselojdvel koteles egyeztetm.

A lehfv6snak megfelel6 sz6llitris a felek egyezo meg6llapoddsa szerrnt akkor tcirt6nik meg
szabdlyszenien, ha azElad,6 vagy az ilItala igdnybe vett Fuvaroz6 az furukattartalmaz6 egyes
szftllitmfnyokat az Elad6 kockdzatdra aYev6 kozponti rakthrdba (1096 Budapest, Haller u.
29) leszilllitia, (leszilllittatja) ds a kiildem6nyt csomagokisi egys6genkent htszdmolva a
lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemely reszerc mennyisdgileg 6tadta. Az Elad6 a
leszdllitott termdkeket bontatlan gydri csomagoldsban, gydri tartoz6klista aIapj6n,
min6sdgtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek, A csomagollsnak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvarozits 6s a t6rol6s idltartarna alatt
meg6vja.
A minosdgmegvizsg6lds helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszdllitott 6s a fentiek szerint
mennyis6g szerint 6tvett termdk csomagol6son beliili mennyis6gi, minos6gi htvetelet
folyamatosan vdgzi. Az Elad6 villalja, hogy a szerzodes teljesft6s6nek id6tartama alatt
folyamato s an rendelke zesr e 6ll, konzultfrcids I eheto s d set bizto s it.



Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, irgy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a megrendel6stol el6llni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezet6re az T,lpontban emlitett elfogadott ajfnlat szerinti
6r szoIg6l.
Kap c s o 1 att art6 a V ev6 16 s z 6 r ol : any aggazdrilko d 6 s i o sztillyv ezet6
Kapcsolattart6 az Elad6 reszdrol: ...

A szeru6dds teljesft6s6ben kdzremiikod6, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-6t meshalad6
mdrt6kben ig6nybe venni kfv6nt alvfllalkoz6k neve, cime: -

4,1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehiv6sban foglalt szilllititsi kotelezetts6g
teljesitds6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy a3.l pontban el6irt kotelezetts6gek
figyelmen kiviil hagytna a jelen ad6svdteli szerzodds megszegds6t jelenti, aminek
kovetkezteben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kcitb6r 6s/vagy k6rt6rit6s
hzetdsdnek a kcjtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Yev6 az adilsveteli szerzodls azonnali hatillytt
felmond6s6nak a jogdt gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil,
ho gy 6rdekm ulilsal rgazolni lenne kotel es.

5.1 Vev6 a lehivds teljesit6s6t tgazolo szabiiyszeni, mindkdt f6l altal alhirt ifiv6teli
elismerv6nnyel felszereltszfumlirt, aKbt. 130. $ (1) ds (5)-(6)-a a,aptk.6:130. g (1)-(3)-a,, a
1997.6vr LXXXIII. torvdny 9/A, $ a) pont, valamint az Art 361,4..$ szerint 60 naponbeliil
banki 5tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak,
Nem vitatotr a szerzSd6 felek illtal,hogy a szerzodlses idoszak folyam6n M egyes szfrmldkba
csak azok az ftrak, arkepzesi tenyezok es koltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrt6kben, amelyeket az 1./ pont drtelm6ben az Elad6 elfogadott ajinlata tafialmaz,
ftiggetleni.il att6l, hogy a magyarcrszagi vagy a vtlilgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vftltozik az infl6ci6s rhta, vagy a deviza fitszftmititsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A szdmlfihoz tartoz6 lehiv6s teljesft6s6t igazol6 - a Vev6t6I szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6mI6t az F,lad6 kozvetlentl az
Intezet G azdas 6gt I gazgato s 6gdr a ny :frjfi a b e.

Amennyiben Vev6 az Elad,5 szhmldrjht a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenlitend ki, kciteles az Elad|nak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve sz6mol eI a szerz6d6s teljesitdsdvel osszeftiggdsben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo
t6rsas6g tekintetdben meri.ilnek fel, 6s melyek a Elad6 ad6koteles jovedelm6nek cscikkent6s6re
alkalmasak. A Elad6 a szeruSdds teljesitds6nek teljes id6artama alatttulajdonosi szerkezetdt a
Vev6 szhmfra megismerhetov6 teszi ds a Kbt, 125. $ (5) szerinti rigyletekr6l a vevot
haladdktalanul drtesiti.
A teljesit6stigazol6 neve, beosztilsa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkod6si 6s nyagell.o.v.

6.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a Vev6 a 3./ pontban szabfiyozott teljesit6s megtort6nt6t6l szdmitott
3 munkanapon bel$l jogosult azBlad.6val szemben fell6pni.



Az egydb min6sdgi hib6kt<al vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hianyokkal kapcsolatos
igdnyeket a vevo azok lszleldsdt kcjvet6 3 munk-anapon beltil b6rmikor kifogds t6rgy6v5
teheti azBlad'6nhl, feltdve, hogy a szavatossiigi id6 mdg 6rv6nyben van.Az eloz6 k6t bekezd6s brirmelyik esete is forduljon el6, a vev6 rrrtozjk - a jelzett 3
munkanapos hat6rid6n behil - azElad,fitkozos jegyzAkonyv felv6tel6re meghivni.

l id:l meruryisegi gok esei6n, de akkor is haKl.erur, erdben) nem 1./ pont szerinti ajfinratban,foglalt Vev6 a je1 bei szab1lyozott mdrt6ku
min6sdgi kotbdrt eslvagy k6rtdrft6si igdnyt 6rvdnyesithet, ds amennyiben a jelen bekezdds
m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli mintsdgi elt6rdst tapasztalna, ugy drdekmril6s6nak
rgazolftsan6lkiil az adott rendeldst6l nyomban elallhat, vagy azonnalihat1llyal f-elmondh atja a
szerzo ddst, me ghirisul 6si kotb 6rt 6s krirtdrit6 st kovetelhet.

7 '/ Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

16)6llas.szabfiyaita 
- az r./ pontban foglaltak fiiggvdny6b en - az elfogadott ajhnlat tartalma azfanvaoo.

,ffi [.:.1,'*##J1,".i,::TJd:il
szerczni az E,ladd krilts6g6re. Ebben

6r, valamint valamennyi, a sz6llit6ssal.
iterhelhet6 ek az Elado r 6sz6r e.

Ha az Elad6 a jot6ll6si kotelezetts 6,ge alatt kicserdli a leszhllitott eszkozcjk b6rmely r6sz6t.
rdik.
ogy a jelen szerz6d6s tdrgyatkepezl termdkek
o16 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba

mint ped sz6llit6s, s v6gi.il
azonnah eset6re egyarfunt
mdrtdke a k6sedelmesen

v6tel6ve1 napi 1 szlzallk,legfeijebb azonban

Hibris teljesitdssel kapcsolatban a hibrival 6rintett termdkek nett6 6rt6k6nek l0% m6rt6krimin6sdgi kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen mdrtdkti a vev6 6ltal 6rv6nyesitett
meghirisulSsi kotbdr akkor is, amikor el6l1asi ,igy -onnali hatillyu felmond6si jog6t voltk6nytelen gyakorolni.

Tisztilban vannak a szerzod6 felek azzal, hogy a kotbdrkdvetelds behajt6s6n trilmen6en aVev6 a szerz6ddsszegdsb6l ered6 kfrhnak megt6rit6s6t is kcjvetelh etj 
"az 

Elad6t6l, a kar
osszegdbe azonban a m6r behajtott kcitb6r osszege belesz6mit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nekkfiranem meriilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdmlfh6l visszatartani 6s azt a v6gsz6mIa nett6
osszeg6b6l levonni,

tntezett nyrlatkozat|val azornali hattilyal
rribbi teljesit6s nem trirt6nt, vagy eldllhat a

felmondhatj a a szerzoddst, ha:
15 napot kdsett:



- az Elad6 fizetdskdptelennd v61t, oncs6dot jelentett illetve ellene

felszfmoi6si elj6r6s folyik ellene;
cs6dot jelentettek be,

- az Elad6 szerz6ddsellenesen besztintette szhllitdsatt.
Ha a Vev6 a szerzlddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatfxal, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodlssel 6rintett feladata ell6t6sar6l gondoskodni tudjon - ha

a) az Elad6 t6rsas6g6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghat6rozott valamely
felt6teleknek.

b) azElad6 tfrsaslghbankozvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghalilrozott
valamely feltetelnek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EIado a szeruodes megszun6se ei6tt m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerzo d6 s s zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult'

Vevd szerzdddses kAtelezettsdget a Polgdri Tr)rvdnykdnyvrril sz6l6 2013. dvi V. tdrvdny 6:116.

$ (2) bekezddsdre tekintettel bont6 feltdtellel vagy arrq az esetre rogzitett felmonddsi joggal
vdllal, hogy amennyiben a beszerz,ls tdrgydra vonatkoz6an a kozpontosftott kozbeszerzdsi

rendszerben vagy a fenntart| dltqli tdrsdgi szinten 1sszevont kdzbeszerzds keretdben

keretmegdllapodds vagy -szerz6dds kerul megkotdsre, a kozpontositott kdzbeszerz,ls

rendszer,!benvagy afenntart6 dltali tdrsdgi szinten osszevont kdzbeszerz,ls keretdbenval6s{tja
meg .a beszerzdsdt, Vevdnek semmilyen hdtrdnyos kovetkezm,lnye nem szdrmazhat a

szerzd dd s felmondds db 61.

rc.1 Az Etad6t az ervdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a
szerzodds teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenysdg6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkozfnthan. E titoktart6si kcitelezettsdg kiterjed az

Elad6 alkalmazoltaira, munkalfursaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezdese elott
kot e I e s az Elad6 a titoktartilsra hitelt 6rd eml 6 en fi gy elme ztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomdsara a szerzodds,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatart.

A mfsik fel el6zetes j6v6hagy6sa ndlkill titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabaly alapjlnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-6tv6tel6L kovet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azBladft,hogy az adott
term6kek Vev6 rdszdre tort6n6 Ieszfilithsa vonatkozdsdban a Vev6t referencialist6j6n

feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetetl m6don - marketingtev6kenysdgdben

felhaszn6lhassa,
A Vev6 aleszlllitott termdkek megfelelos6g6r6l referencidt kizhr6lag a termdk felhaszn6l6s6t

kovetoen 6llit ki,

A ktilfoldi adoillet6s6gu Elad6 koteles a szerzodeshez arca vonatkoz6 meghalalmaz6st

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6sfg kozvetleniil
beszerczheti arhvonatkoz6 adatokat az orczhgokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.



Jelen szerz6ddsben nem szabfiyozott k6rdd
fliggoen vagy az Elad6 elfogadott ajfinlatat
tdteles jogszabalyi rendelkezeskent a Koz
Tcirv6nykdnyv idevon atkoz6an megfelelo szab
A s az ll tennie mindent annak drdekdben, hogy kcizvetlentdt bdk6 minden olyan ndzeteltdrdst, vagy vitat, amety kcizourik
a s kapc
Ezt az ad6svdteli szerulddst a szerz6d.6 felek elolvas6s utdn mint akaratukkal 6s
nyrlatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagydlagal6irt6k.

Il.l A szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $ bekezdds6ben foglaltak ir6nyad6k.

Budapest, 2016. februdr 15.
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A szerz6ddst el6kEszitette:

tAtc

Rdsz Megnevez6s M6ret Me.e.
Mennyis69 Term6k

megnevez6se

term6ir
k6dszr{ma

Term6k
kiszerel6si

egys6ge

Term6k
nett6

egys6gdra

Ft/db

Term6k
nett6

iisszfra
Ft

)) Miit6ti f6lia
28-31 cmx30-32
cm

db 90
Incifilm 30 x

28 cm 26030166040 10 db/doboz 2s( 22 500

23 Mfit6ti f6lia
40-42 cmx40-42

db 100
.ncifilm 40 x
12 cm 26030167040 10 db / doboi 43( 43 000

28 Papirvatta
35-40 cm X 55-60

cm
kg 100

Papirvatta 500

s (40 x 60 cm) 1300002 10 12

12 csomag/
zs6k 321 32 000

teilemzok: Nem steril,
ndretre vagott, puha

;zerkezetii papirtorlo, j6
redvsziv6 k6pess6gii, 0,5

<g-os kiszerel6sben
Nett6 iissz 6r 97 500

LFL27 Vr 26 325
Brutt6 iissz dr: r23 825


