
,|ADASvETELI szERz6nrts

amely ldtrejdtt egyrdszt Orszdgos Kardiol6giai.lnt6,zet, (banksz6mla
szdm: 10032000-01497 Iavezeto: Magyar Allamkincstar, szdkhely:
Budapest, Haller utca29. dter) mint rr"uo 1u tov6bbiakban: vev6),

mflsrdszt a

Wolf Orvosi Miiszereket Forgalmaz6, Szolg6ltat6 , Kereskedelmi KFt. nevri sz6llit6
(banksz6mlaszhm: 11737007-20524906 szlmlavezeto: OTP sz6khely: 9027 Gybr. Csorg6fa
sor 4.. k6pviseli: Farkas Szilird i.igyvezet6) (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajinlataban felsorolt term6kek szSllitdsfnaa kovetkez6 felt6telek mellett:

l,/ Eladtf ezen szerzodds alfiirf.silal. a Vev6 riltal a Kbt. l22lA $. alapj6n kifrt
,,Kiitszerek beszerz6se" tttrgyu GAZD E3l7 12015 ikt. szdmir kozbeszerzesi eljdrds ajfinlata
elfogad6sa eredmdnyek6nt kotelezettseget v6llal ana,hogy az ajhnlatkero 6ltal az ajdnlatt6teli
felhivdsban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 Sltal elfogadott term6kmennyisdget az
ugyanott meghatinozott min6s6gben a Yev6 rlszerc leszilllitja. A szerzod6s id6tartama a
szer z6 d€s al6ir 6s 6fi kcivet6 en | 2 h6napi g tart.

2'l Eladrf tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatilroizott 6rumennyisdget
olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szabtiyozdsra kelil,
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott ajanlat
szerinti term6keit havonta az vn. LehivSsi nyilatkozat formililban v6s6rolja meg a Elad6t6l
rigy, hogy a szerz6ddses idoszak v6gdig a teljes mennyis6g legalibb 70 % - a lehiviisra
kertiljcin.

3,1 Elad6 kotelezi magirt. arra, hogy a2,l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vSlasztdkban ds mdretben a tdrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szallitja le a Vev6 6ltal erre feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghatitr o z6sra keriilt.
A nyertes ajitnlattevo jogosult a szerzldds id6tartama alatt irj fejleszt6sri innovativ term6ket
sz|Tlitani, az 6r vagy egydb szerzoddses feltdtelek m6dosit6sa n6lktil. Az fur-ertdkar6nyoss6got
6s a szakmai min6sdgi megfeleldst az ajdnlatkdr6 kdpvisel6jdvel koteles egyeztetm.

A lehivrisnak megfelelo szd,llitf,s a felek egyez6 megdllapodiisa szerint akkor tdrtdnik meg
szabfiyszeruen, ha azF,lad6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvarozo az 6rukat tntalmaz6.gy"t
szfilitmdnyokat az Elad6 kockilzatfna aYev6 kdzponti rcktdritba (1096 Budapest, Haller u.
29) leszfilitja, (lesz6llittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkent dtszhmolva a
lehivdsban megjelcilt egys6g vagy szem6ly r6szdre mennyisdglleg 6tadta. Az p;ad6 a
lesz6llitott termdkeket bontatlan gyhri csomagol6sban, gydri tartoz6klist a alapjfn,
min6sdgtanrisit6ssal ds egy6b dokument6ci6kkal egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek dps6gdt afuvarozfs ds a t6rol6s id1tarrima alatt
megovja.
A minosegmegvtzsgdlds helye a Yev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott ds a fentiek szerint
mennyis6g szerint 6tvett term6k csomagoldson betiili mennyisdgi, min6s6gi dtvltelet
folyamatosan vdgz| Az Elad6 vfilalja, hogy a szerzodds teljesitdsdnek id6tartama alatt
folyamatosan rendelke z6sre fll, konzult6ci6s lehet6s6set biztosit.



Atvdtelre jogosult szemdly: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemdly.
Abban az esetben, ha az Elad6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, ugy a Vev6 jogosult a
nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a mesrendeldst6l eldllni.
Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeri.ilt koltsdgei fedezet&e az I.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti
6r szolgil.
K ap c s o I att art6 a V e v o r e sz6r ol : any aggazd6lk o d 6s i o szttiyv ezeto
Kapcsolattart6 az Elad6 reszerol: ...

A szeruodds teljesit6s6ben kcjzremukodo, a beszeru6s 6rt6k6nek 10 yo-6t meshalad6
m6rtdkben igdnybe venni kiv6nt alvtilalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt szilllitdsi kotelezettsdg
teljesitds6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanfgy a 3./ pontban eloirt kdtelezetts6gek
figyelmen kiviil hagyisa a jelen ad6svdteli szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek
kovetkeztdben az Elad6t a jelen szerz6desben szabillyozott kcitb6r 6s/vagy k6rt6rit6s
fizet6sdnek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6ss zegdsi eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dndk, ugy a Vevd az adhsvdteli szerz6d6s azonnah hat1lyi
felmond6s6nak a jogdt gyakorolhatj a a jogr kovetkezm6nyek 6rvdnyesftdse mellett andlkiil,
hogy 6rdekmril6s6t igazolni lpnne kdteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesitdsdt igazol6 szabillyszeni, mindk6t f6l 6ltal aIfuirt dtveteli
elismerv6nnyel felszereltsz6ml6t, aKbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-aa, aPtk.6:130. g (1)-(3)-a,, a
1997. evi LXXXIIL torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon beliil
banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek 6ltal, hogy a szerzlddses id6szak folyam6n az egyes szhmlhkba
csak azok az 6rak, firkepzesi tdnyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyekel az 1./ pont drtelmdben az E,lad6 elfogadott ajdnlata tartalrriaz,
fliggetleni.il att6I, hogy a magyarctszilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mikeppen alakulnak, ds hogy
hogyan v|ltozik azinfl6ci6s rifia,vagy a deviza ffiszlmitdsi kulcs.
A Vev6 eloleget nemftzet.
A sz6mI6hoz tartozS lehiv6s teljesitds6t igazol6 - a Vevdtol szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlfut az F,ladi kozvetleni.il az
Irfiezet G azdasdgi Igazgat6 sdg6r a nytjtj a b e.

Amennyiben Vev6 az Elad,6 sz6ml6jht a jelen pontban rogzitett hat6ridon beltil nem
egyenlitend ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatko z6 szabillyai szerinti mindenkori
drvdnyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIado nem frzet, illetve szdmol el a szerz6d6s teljesitdsdvel dsszeftiggdsben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Elad6 ad6koteles jovedelmdnek cscikkent6s6re
alkalmasak. A Elad6 a szeruod6s teljesit6s6nek teljes idotartama alatttulajdonosi szerkezetdt a
Vev6 sz6m6ra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt, I25. $ (5) szerinti iigyletekr6l a vevot
haladdktalanul drtesiti.
A teljesitdstrgazolo neve, beosztdsa:Farug6nd Loys Ildik6 Anyaggazddlkod6si 6s nyagell.o.v.

6.1 Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozfsb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a Vev6 a 3./ pontban szabillyozott teljesftds megtort6ntdt6l szftmitott
3 munkanapon beliil jogosult azBladfval szemben fell6pni.
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Az egy6b minosdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi iinyokkal kapcsolatos
igdnyeket a Vevo azok 6szlel6s6t koveto 3 munkan ikor kifog6 s tdrgyi1;teheti azBlad6n6l, felt6ve, hogr a szavatoss6gi ido m6
Az elozo k6t bekezd6s brirmelyik esete is forduljon el6, a Vev6 hrtozlk - a jelzett 3munkanapos hat6rid6n beliil - azBlad.6tkcizcis legyzOkonyv felv6tel6re meghivni.
A jelen mennyisegi gokkidertil, erdben) nel I./ pfoglalt Vev6 a jel ben
min6s6gi kdtbdrt ds/vagy kartdritdsi iqdnyt drvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6smasodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6sdgi-eltdr6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6srinak
igazolSsa ndlkiil az adott rendel6st6l nygmban elillhat, vagy azonnali hat1lryal felmondh atja aszerzo ddst, me ghirisul 6si k6tb 6rt 6 s k{irtddtd st kovetelhet,

7 'l Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6sj6t6ll6s szabtiyaira - az r./ pontban foglaltak ftiglg;dny6b." _ ;.ii;;;;r, im^rtartatma azir6nyad6.

t kcivet6 15 munkanapon beliil nem
cikkek tekintet6ben a megrendel6st6l
eszerezni az E,lad,6 kolts6gdre. Ebben

6r, valamint valamennyi, a sz6llit6ssal.
iterhelhet6ek az Eladb r6sz6re.

cserdli a leszdllitott eszkozok b6rmely r6sz6t,
dik.

gy a jelen szerz6d6s tdrgyfit kepezo term6kek
o16 dokumentumokkal, 6rvdnyes forgalomba

mint ped sziilitils, s vdgril
azonnah esetdre egyarint
mdrtdke a k6sedeimesen

vdtel6vel napi 1 szlzallk,legfeljebb azonban

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatb an a hibdval 6rintett termdkek nett6 6rt6kdnek I 0%o mhrtekijmin6sdgi kdtbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6ku a vev6 Sltal 6rvdnyesitettmeghirisul6si kcitbdr akkor is, amikor elill6si uigy uronnali hatalyri felmonddsi jog6t voltkdnytelen gyakorolni.

Tiszt6ban vannak a szetzldo ferek azzal, hogy a kcitbdrkcivetelds behajt6s6n trilmenoen aVev6 a szeruoddsszegdsb6l ered6 kdrdnak m-egt6ritds6t is kovete lheti az Elad6t6l, a k6r6sszeg6be azonban amfr behajtott kotb6r osszegJ belesz6mft.
A kotbdr akkor is j6r, ha a vev6nek krira nem mertilt f'el.
A kcjtbdrt a Yev(5 jogosult a benyrijtott szimlih6l visszatartahi ds azt a vegszfimla iett66sszegdbol levoruri.

ett nyilatko zat6v al azonnali hatilllval
teljesit6s nem tortdnt, va1y elilllhit a
hatja a szerzodlst,ha:

t 15 napot k6sett;



az E,lad6 fizet6sk6ptelennd v6lt,
felsz6molfsi elj6r6s folyik eliene;

oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

- az Elad6 szerz6dlsellenesen besziintette szitllitisait'
Ha a Vevd a szerzoddst a fenti b6rmely okbol megsziinteti egyoldahi nyilatkozal|val, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t61 tov6bbi kifizet6seket kovetelni'

A Vev6 logtsult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiksdges olyan hatdrid6vel,

amely tenetove teszi, hogy a szeruodessel 6rintett feladata ell6t6s6r6i gondoskodni tudjon - ha

a) az Elad6 t6rsasSgdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly szem6lyes joga szerint jogkdpes szewezel,

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

felt6teleknek.
b) azElad6 t6rsas6g6ban kdzvetetten yagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerintjogkdpes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfirozotl

valamely felt6telnek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elado a szerzodds megsztindse elott m6r teljesitett

szolgilltatits s zerzo d6 s szeri p enzb e I i e I I endrt6kdr e j o go sult.

Vevd szerzdddses kdtelezettsdget a Polgdri Torvdnykonyvrdl sz6l6 2013. dvi V. rcrvdny 6:I16'

$ (2) bekezddsdre tekintettel bont6 feltdtettet vdgy arra az esetre rdgzitett felmonddsi joggal

,a,tiot, hogy amennyiben a beszerz,ls tdrgydra vonatkoz6an a kozpontositott kozbeszerzdsi

rendszerbin vagy a fenntartd dhati tdrsdgi szinten osszevont kdzbeszerzds keretdben

keretmegdllapodds vagy -szerzddds kerul megkot,lsre, a kdzpontosftott kdzbeszerzds

rendszerdbenvagy afenntart| dltali tdrsdgi szinten osszevont kazbeszerzds keret,lbenval6s{tja

meg' a beszerzlsdt, Vevfinek semmilyen hdtrdnyos kdvetkezmlnye nem szdrmazhat a

s zer z6 dd s felmondds db 61.

n.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzod1s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s 6ban. E titoktart6si kotelezettsegkttetjed az

Etad6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se elott

krjteles azF,lad(t a titoktart6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lktl harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzldes,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabhly alapj6n valamely birosdg vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rvdnnyel elrendeli'

Ri ntaOO kifogastalan teljesitds6rol a teljes termdkmennyisdg 6tad6s-ffivetelet kovet6en a

Vev6 ir6sbun nyilutko zik. A Vev6 e nyrlatkozattal felhatalmazza az F,|a;d6t, hogy az adott

termdkek Vev6 reszere tort6no lesz6llit6sa vonatkozfs6ban a Vev6t referenoialist6j6n

feltiintesse es ezt - elozetesen ir6sban egyerte1r/J m6don - marketingtev6kenys6g6ben

felhaszn6lhassa.
A Vevo alesz1llitott term6kek megfelel6sdgdrol referenci6t krzhr6Iag a term6k felhaszniiilsffi

kovet6en 6llit ki.

A kiilf6ldi ad6illetos6gu Elado koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az illel6s6ge szerinti adohat6s6gtol a magyar ad6hatosdg kozvetleniil

beszerezhett, ar|vonatkoz6 adatokat az orczhgokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n61kii1.
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Jelen szerz6ddsben
ftiggoen vagy az Ela
tdteles jogszabiiyi

szab
terinie mindent annak drdekdben, hogy kozvetlen

a szerukdhssel kapcsol atbanmertil fel. 
nden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kozottiik

Ezt az ad6svdteli szetz6ddst a szerz6do felek elolvasiis ut6n mint akaratukkal 6sny ilatko zatai kkal m i nden b en me ge gy e zot he I yb enh a i:l it 
^e 

al 6irtdk.

11'l A szerzldlsm6dosftiissal kapcsolatban a Kbt, 132. $ bekezd6sdben foglaltak irdn5,ad6k.
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Wolf Orvosi Mfiszereket

Forgalmaz6 Kft.
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R6sz Megnevez6s M6ret Me.e. Mennyis6g
Term6k
megnevez6se

Term6k
k6dsz6ma

Term6k
kiszerel6si
egys6ge

Term6k
nett6

egys696ra

Ft/db

Term6k nett6
dssz6ra

Ft

1

Rugalmas
p6lva

l0cmx
5m db 9 000

10,0 cm x 5,0 m
50tek/ csomas

3593 101

99 50db/doboz 59.00 Fr 531 000 Fr

21 Paoirvatta

20-

25cmX
20-
25cm kg 2 300

100% 1000 g-os

20 cmx20 cm

3593r43
99 5kg/csomag 528,00 Ft | 214 400 Ft

29

PapftvaIta

tekercs

perfor6lt lappal

kb. 500 db

lapltekercs 4x5 cm tekercs 600

WOLFZELL 4x5

cm/ 8 r6teg 2x500

db/cs,

3593153

99

2x500lap
/csomaq 237,00 Ft t42 200 Ft

)z
Mrianyag p6lca

szdiilool|shoz db 3 900

Sz6j6pol6 p6lcika
citromos, glicer

2600068

231 3db/csomas 15.50 Fr 60 450 Ft

33 Sebz6r6 csik

6-7 mm
x 110-

120 mn db 100

Sebz6r6 csik
WOLF-STRIP
6x10Omm 6tl6t.

l0csik/50lev
35sr756
01 l0db/lev61 92.50 Ft 9 250 Ft

Nett6 iisszesen: I 957 300 Ft
AFA27 % 528 471 Ft
Brutt6 iisszesen: 2 485 77lFt

Ca6'11''6 (o> (r-l
Budaoest. 2016. febru6r 15.
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