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Anyaggazd5lkod6si osztiily: ..,..,SZERZODES

amely l6trejott egyr6szL a Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giai lntflzet, (bartkszhmla

szftm: 10032000-01491869-00000000 szfumlavezeto: Magyar Allamkincst6r, sz6khely:

Budapest, Haller utca29. k6pviseli: Dr. Ofner P6ter) mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a

Mercator Medical SA Magyarorszdgi Fi6ktelepe nevti sz6lIit6 (bankszdmla sz6m:

12011.739-01293200-00100004 szhmlavezeto: Raiffeisen Bank sz6khely: 1163 Budapest,

Cziritktu.26-32.k6pviseli: NdmethEszter tigyvezet6) (atov6bbiakban: Elad6)

kozdtt, az ajdnlatthan felsorolt termdkek szfilitttsina a kdvetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Eladt6 ezen szerzodes altirasdval a Vev6 6ltal a Kbt. l22l1_ $ alapj6n kiirt
,,Kiitszerek beszerz6se" tfngyu GAZD E3l7 12015 ikt. sz6mri klzbeszerzdsi elj6r6s aftnlata
elfogad6sa eredm6nyekdnt kotelezetts6get v6l1al arra, hogy az aiitnlatker6 6ltal az aifinlattdteh

felhiv6sban 6s dokumentdci6ban felsorolt 6s a Vev6 6lta1 elfogadott term6kmennyisdget az

ugyanott meghatitrozott minos6gben a Vev6 teszere leszilllitja. A szerzodes rdotattama a
s z erz6 d6 s alttir 6s 6t kovet6 en I 2 honapr g tart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatfirozott 6rumeruryisdget

olyan m6don koteles tole megv6sdrolni. ahogy ez a jelenpontban szab|lyozhsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott aifunlat

szerinti termdkeit havonta az rLn. Lehiv6si nyilatkozat form6jfban v6s6rolja meg a Elad6t6l
rigy, hogy a szerzodeses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb l0 % - a lehiv6sra
kertiljon,

3.1 Elad6 kotelezi magdt arua,hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehivdsban foglalt mennyis6gben, villasztdkban 6s mdretben a tingyh6napon beliil havonta

olyan titemez6sben szdllitja le a Vev6 fltal erce feljogositott szervezeleinek, ahogy ez a
1 ehiv 6sb an me ghat|r oz6sra keriilt.
A nyertes ajfnlattevo jogosult a szerzodEs id6tartama alatt irj fejleszt6sti innovativ term6ket
szfullitanr, az in vagy egydb szeruodeses felt6telek modosit6sa ndlktil. Az ardrtlk ar6nyossfgot

ds a szakmai min6s6gi megfeleldst az ajfnlatk6ro kdpvisel6jdvel koteles egyeztetm.

A lehivdsnak megfelelo szilllitfs a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabillyszenien, ha azE,lad6 vagy az |ltala ig6nybe vett Fuvaroz6 az Srukat tartalmaz6 egyes

szilllitminyokat az Elad6 kockilzathra aYev6 kozponti raktindba (1096 Budapest, Haller u.

29) Ieszilllitja, (Ieszilllitt*ja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt ffiszitmolva a

lehfvdsban megjelolt egys6g vagy szemdly rdszdre mennyis6gtleg ffiadta. Az Elad6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gyari csomagoldsban, gyhri taftozekhsla alapjtrn,
minosdgtanirsitdssal ds egydb dokument6bi6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek dpsdgdt afvvarczfs 6s a t6rol6s idbtartama alatt
meg6vja.
A min6sdgmegvizsghlds helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszfllitott 6s a fentiek szerint
meruryisdg szerint ffivett termdk csomagol6son beliili mennyisdgi, minos6gi 6tvdtel6t
folyamatosan v6gzi. Az Elad6 vftIIalja, hogy a szerzades teljesit6s6nek id6tartama alatl
folyamato s an rendelke zd sr e fil, konzultdci 6 s I ehet6 s 6 get bizto sf t.



Atvdtelre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, li:.gy a Vev6 jogosult a le
nem szdllftott drucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l el6llni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kolts6gei fedezetere az 1.1 pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6l.
K ap c s o 1 att arto a V ev o r 6 szer ol : any aggazd6lko d 6s i o s zt|lyv ezet6
KapcsoiattartS az Elad6 r6szdr6l: ..,

A szerzodds teljesit6sdben kozremukod6, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kivfint alvfillalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt szdllitdsi kcitelezettsdg
teljesft6s6nek k6sedelme vagy elmulasztttsa, de ugyanigy a 3./ pontban eloirt kcitelezetts6gek

figyelmen kiviil hagyhsa a jelen ad6sveteli szerzodls megszeg6s6t jelenti, aminek
kcjvetkeztdben az Elad6t a jelen szerzoddsben szabil\yozott kotb6r eslvagy kfurtdrites
fizet6s6nek a kotelezettsdge terheli, ds ameruryiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset m6sodik
alkalommal is megismdtl6dndk, rigy a Vevd az adhsvfteli szeruodds azonnali hatdlyit
felmond6s6nak a jog6t gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil,
hogy 6rdekmril6s6t igazolni lenne koteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesitds6t tgazol6 szabillyszeni, mindkdt f6l 6ltal alfiifi fiv1teli
elismerv6nnyel felszereltszftml51 aKbt. 130, $ (1) 6s (5)-(6)-aa, aPtk.6:130. $ (1)-(3)-a,, a
1997. evt LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 361,4..$ szerint 60 napon beliil
banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek 6lta1, hogy a szerz6ddses idoszak folyam6n az egyes sz6;rl{kba
csak azok az inak, 6rk6pzdsi t6nyez6k 6s koltsdgek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan
m6rtdkben, amelyeket az 1./ pont drtelm6ben az Elad6 elfogadott ajtnlata tartalmaz,
fiiggetleni.il att6l, hogy a magyarorczdgrvagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, ds hogy
ho gyan v flto zik az rnfl6ct6 s r 6ta, v agy a dev rza ifiszftmitdsi kulc s.

A Vevo eloleget nem fizet.
A szfrmlilhoz tarloz6 lehiv6s teljesit6s6t rgazol6 - a Vev6t6I szhrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlft az E,lad,6 kozvetlentil az

IntezetGazdasdgilgazgat6sfugdranyiijtjabe.
Amennyiben Vev6 az Elad6 szhmliljht a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenlitend ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabhlyai szerinti mindenkori
6rvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve szilmol eI a szerz6dds teljesit6s6vel osszefliggdsben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
t6rsasilg tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Elad6 ad6koteles j<ivedelmdnek csokkent6s6re
alkalmasak. A Elad6 a szerz6dds teljesitdsdnek teljes idllartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Vevo sz6mara megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. I25. $ (5) szerinti iigyletekr6l a vev6t
halad6ktalanul 6rtesiti.
A teljesit6st igazolo neve, beoszthsa: Farag6nd Loys Ildik6 Atyaggazd6lkod6si 6s nyagell.o,v.

6.1 Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6lIitdsb6l, ill. fuvarozilsb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a Vev6 a 3.1 pontban szabLlyozott teljesit6s megtcirt6nt6t6l szitrnitott
3 munkanapon beltil jogosult azBlad6val szemben fell6pni.



Az egy6b min6sdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a Vev6 azok 6szIel6sdt kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s tdrgydvd
teheti azEladilnil, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduijon el6, a Vev6 tartozik - a jelzett 3

munkanapos hat6rid6n beliil - azBlad,6t kozos jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tipusdban (rendszer6ben) nem felel meg az Llpont szerinti ajinlatban,
foglalt min6sdgi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben szab\lyozott mdrt6kri
min6sdgi kdtbdrt eslvagy k6rt6ritdsi igdnyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s
mdsodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak
igazolilsa ndlktil az adott rendeldstol nyomban e161lhat, vagy azonnalihatilllyal felmondhatja a
szerzoddst, meghiirsul6si kotbdrt es khrtlritdst kovetelhet.

7.1 Szeruldo felek egyet6rtenek abban, hqgy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6tdll6s szabillyaira - az l./ pontban foglaltak fiiggvdny6ben - az elfogadott ajdnlattartalma az
trhnyad6.
Ha Elad6 a min6sdgi hib6s termdket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem szdllitptt drucikkek tekintetdben a megrendel6st6l
e1611ni 6s a fent emlitett termdket harmadik szemdlytol beszerezm azF-lads kdlts6g6re. Ebben
az esetben a harmadik szemdlynek fizetett 6r, valamint valamennyi, a szilIlithssal,
beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 kolts6gek kiterhelhet6ek azElad6 rdszdre.

Ha az Elad6 a j6t5ll6si kotelezettsege alatt kicser6li aleszilllitott eszkozok b6rmely r6sz6t,
annak j6tdIl6si ideje a csere napjhvahijra kezdodik.
Elad6 kijelenti ds szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelenszerzoddstdrgyirtkdpezl term6kek

rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt tgazol6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali engeddllyel.

8.1 Szeruodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s v6gtil
az adott megrendel6st6l va16 Yev6i e16ll6s vagy azonnalihatSlyt felmond6s eset6re egyardnt
kotbdrt kotnek ki az Eladd, terhdre, amelynek mdrtdke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen
sz6llitott arucikkek netto drtdkdnek figyelembevdtel6vel napi I szi"zalek,legfeljebb azoiban
az lrrntett 6ru-drtdk 20Yo.-a.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hibdval drintett termdkek nett6 6rt6kenek 10Yo m6rt6kri
min6sdgi kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6ku a Vevd 6ltal drv6nyesitett
meghirisulrlsi kcjtbdr akkor is, amikor el6ll6si vagy azonnah hathlyu felmond6si jog6t volt
k6nytelen gyakorolni.

I

Trsztdban van-nak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kcitb6rkdvetelds behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6ddsszegdsbol eredo kdritnak megtdritdsdt is kcjvetelhetr az Elad6t61, a ktn
osszegdbe azonban amin behajtott kdtbdr osszege belesz6mit.
A kcjtbdr akkor is j6r, ha a Vevdnek kara nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6mlfh6l visszatartani 6s azt a vegszhmla nett6
osszegdb6l levonni.

9.1 A Vev6 egyoldalu, irdsbeli, az Elad6hoz tnilzett nyilatkozathval azowrali hatilllyal
el6llhat az adhsveteli szerzod6,st6l, amennyiben kordbbi teljesft6s nem tort6nt, va1y elSllhat a
az adott megrendel6stol vagy azonnalihatilllyal felmondhatj a a szeruoddst, ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
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Jelen szerz6ddsben
ftiggden vagy azF,la
tdteles jogszab6lyi
Tcirvdnykcinyv idevon atkozoanmegfelel6 szab
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy k<jzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenekminden olyan nezeteltdrest, vagy vitit, amely kcizcitttik
a szerz6ddssel kapcsolatban mertil fel.
Ezt az addsv6teli szerz6ddst a szerzodo felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s
nyilatkozataikkalmindenbenmegegyez6theiybenhagy6lagalilirtak.

Il'l A szerz6ddsm6dosftrissal kapcsolatban a Kbt. 132. $ bekezd6sdben foglaltak iranyad6k.

Budapest, 2016. febru6r 15.
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Mercator Medical SA
Magyarorszegi Fi6ktelepe

"KOtszerek beqzerz6se"
E3-7t2015

1. sz. mell6klet

R6sz Megnevez6s M6ret
Mennyis69

db
Termdk

megnevez6se

Termdk
kddsz6ma

Termdk
kiszerel6si

egys6ge

Termdk
nettd

egys6g6ra
Ft/db

Term6k nettd

tisszdra
Ft

I Sebkdtiizdszer 4cmX2,5 cm
pfrn{val +LllVo

1-9 cni,x5-7
cm

I 000
Safeline FIX S

Szigetkdtszet 7,2x5
835

lgyesevel
)somagolt; 100

lb/doboz 7.6F| 7 60C

t2 Sebkiitiizdszer 5cmX10cm
p6rniival +l-10.o/o

9-11cmx14-

16 cm
100

Safeline FIX S

Szigetk0tszer 15x1(
eh 843

lgygsevel
:somagolt; 50

thldobo). 30.5 Fl 3 050

l3 Sebk0tdzdszer 5,5cmx5,5 cm
pdrndval +/-l0%o

)-11cmx9-l I
200

Safeline FIX S

SzigetkOtszer 10x1(
840

lgyosever

:somagolt; 50

lh/dohoz 22,0 Ft 4 400

Jellemz6k: steril, egyesdvel csomagolt dntapad6, puha, nem szdtt anyagb6l
k6sztilt, nedvsziv6 pdrndval ell6tott, 16gdtereszt6, b6rbar6t ragaszt6anyaggal
bevont l,rypoallergdn, sebbe nem ragad6 kdtszer.

L7 Kanlilrtigzft6
6-7cmX7-
8cm

8 000

Safeline FIX IV
kanillrdgzit6 6x8

913

bgyesevel

csomagolt; 50

db/doboz 13.0 Ft 104 000
Nett6 iisszesen: 119 050
LFL27 Vo 32 r44
Nett6 iisszesen: 151 194
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