
G,t*t, ,rta /lolq
t^

,rnAsvnrElr szER zlntrs *f*"l(S^
a' li

Gottsegen Gyiirgy orszfgos Kardiol6giai rntlzet (bankszdmla sz 'l
01491869-00000000 sz6mlavezet6: Magyar Ailamkincstfr, sz6khely: Budapest, Haller
utca29, k6pviseli: Dr. Ofner P6ter), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

mdsr6szt

bella-Hungfria Kft. nevu elad6 (banksz6mla szhm:13700016-04180018-00000000
szfrmlavezeto: ING Bank szdkhely: 3394 Egerszal6k, Kiils6 sor rit 2. k6pviseli: Piotr
Gruegorz Pekowski ) (a tovdbbiakban: Elad6)

kozott, az ajdnlxSban felsorolt termdkek sz6llitistra a kovetkez6 feltdtelek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzodes alSirdsdval a Vev6 6ltal a Kbt. 7221A $. Alapjrin a ,,Sz6tt
miit6ti ktitszerek beszerzdse" tdrgyu GAZD E3l 8 12015 ikt. szdmi kozbeszerz6si elj6r6s
ajdnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kcitelezettsdget v6llal al:a, hogy az ajdnlatkerc 6ltal az
ajinlatteteli felhivdsban ds dokument6ci6ban felsorolt ds a Vev6 altal elfogadott
termdkmennyis6get az vgyanott meghat6rozott min6s6gben a Vev6 rdszlre Ieszdllitia. A
szerzodds rdotartama a szerzodds ardirdsifi kovet6en r2h6napigrart.

2'l Eladr6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatirozott drumennyisdget
olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozilsra keriil.
YevS az 1./ pontban emlitettek szerint az Elad,6 minden eltdrds n6lktil elfogadott ajfunlat
szerinti termdkeit havonta az un. Lehivdsi nytlatkozat form6j6ban v6sdrolja meg az elad6t6l
rigy, hogy a szerzodeses idoszak v6gdig a teljes mennyisdg legal6bb 70 o/o-a lehiv6sra
keriiljdn.
A Vevo a kert szilllitdsi hatdrido el6tt legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattartSja szdmfra, aki ennek felad6s6t kovet6
3napon beliil ktilon vtsszaigazolashifunydban is - koteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kotelezi magdt arca, hogy a 2.1 porrtban emlitett lehfv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vilIasztdkban ds m6retben a ttngyh6napon beli.il havonta
olyan iitemezdsben szilllitja le a Vev6 iltal er:.e feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sban me ghatitr oz6sra kertilt.
A nyertes ajdnlattevo jogosult a szerz6d6s idotartama alatt rij fejlesztdsri innovativ term6ket
sziilitani, az 6r vagy egy6b szerulddses felt6telek m6dosft6sa n6lkril, Az fur-ertdkardnyoss6got
6s a szakmai min6s6gi megfeleldst az ajinlatkdro kdpviseldj6vel koteles egyeztetni.

A lehivdsnak megfelel6 szdllitds a felek egyez6 meg6llapodhsa szertnt akkor tort6nik meg
szabiiyszenien, ha azF,lad,6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az furukattartalmaz6 egyes
sz|llitmfinyokat az Elad6 kockhzatftra a Yev6 kozponti raktdrhba (1096 Budapest, Haller u
29) lesz|llitja, (Ieszallrttatja) 6s a kuldem6nyt csomagol6si egysdgenkdnt fitszdmolva a
lehiviisban megjelolt egysdg vagy szemlly reszlre mennyis6glleg 6tadta. Az Eladt6 a
leszitllitott termdkeket bontatlan gydri csomagol6sban, gyfuri tartoz6klista alapj6n,
min6sdgtanirsitdssal 6s egydb dokumentdci6kkal egytitt adja 6t a Vev6nek, A csomagokisnak
alkalmasnak kell lennie ana,hogy a termekek 6psdgdt afuvarozds 6s a t6rolSs id,otartama alatt
meg6vja.
A min6sdgmegvizsg6lds helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszhllitott 6s a fentiek szerint
mennyisdg szerint tfivett termdk csomagoliison beltili mennyis6gi, min6s6gi htvetelet



folyamatosan v6,gzi. Az Ela;d6 villlaIja, hogy a szerzbdds teljesit6sdnek idotartama alatt
f,o lyamato s an rendelke zdsr e 6lr, konzult6ci6 s lehet6 s6 get bizto sft.
Atvdtelre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezet6re az Llpontban emlitett elfogadott aj1nlit szerinti
ftr szolg6l.
Kap c s o I att art6 a v ev6 r 6 szdr or : any aggazd6lko d6s i o sztiiyv ezeto
Kapcsolattarto az Elad6 ftsz6r5l: ...

A szerzodds teljesit6s6ben kozremrikod6, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-at meshalad6
m6rt6kben igdnybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve. cime: ...

4.1 Az ellenszolg|ltatilsteljesitdse
Vev6 a lehivSs teljesit6sdt igazol6 szabfiyszeri, mindkdt fel dltal alhirt 6tv6teli
elismerv6nnyel vagy sz|llit6levellel felszerelt sz6mlit, a Kbt. 130. g (1) 6s (5)-(6)-a , a ptk.
6:130' $ (1)-(3)-a, az 1997.6vi LXXXIII. tiirv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 3614.$
szerint 60 napon beliil banki 6tutalissal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szeuodlses id6szak folyam6n az egyes sz1mlikba
csak azok az trak, ilrkepzesi tenyezlk 6s koltsdgek 6llithat6k te, megpeJig ugyanolyan
m6rtdkben, amelyeket az 1./ pont drtelmdben az lJlad1 elfogadott uJailitu tartalmaz,
ftiggetlentil att61, hogy a magyarorszilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6pp.n ulukulrrak, ds hogy
hogyan vSltozik az infl6ci5s r6ta, vagy a deviza 6tsz6mit6sikulcs.
A Vevo el6leget nem fizet.
A szhmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - aYevltol szdrmaz6 - 6tv6teli elismervdnyt
vagy sz|llit6levelet csatolni kell ds M igy kidllitott 6s felszerelt szdmlfit azlJladd kcjzvetlemil
azlnt6,zetGazdasilgilgazgatosdgitranytjtjabe.
Amennyiben Vevd az F,lad.6 szdml|jat a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beltl nem
egyenliten6 ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatko zo szabdlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve szftmol el a szerzod6s teljesitds6vel osszefiiggdsben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek
csdkkentds6re alkalmasak. Az elad6 a szeru5d6s teljesit6sdnek teljes id6tartam a alatt
tulajdonosi szerkezetet a Vevo szftmtna megismerhet6vd teszi 6s a Kb1, 125. $ (5) szerinti
tigyletekrol a vevot haladdktalanul drtesiti.
Teljesitdst rgazolo neve, beoszthsa:Fang6ne Loys Ildik6 Anyaggazdrilkod6si 6s anygell6t6si
osztLlyvezet6

5 . / A szer z6 ddst bizto sit6 melldkkcitelezetts6 gek

A Ptk 6:186' $ (1) szerint,,A kotelezettpenz fizet6sdre kcjtelezheti magdtan:aaz esetre, ha
olyan okb6l, amelydrt felel6s, megszegi a szerzod6st.,,

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6tdll6s
szabfiyaita - az l./ pontban foglaltak ftiggv6nydb en - az elfogadott ajhnlat Iartalma az
ir6nyad6.
Elad6 krjelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrI, hogy a jelen szerz6d6s thrgyhtk1pezi; term6kek
rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal, Srv6nyes forgalomba
hozatali enged6llyel.



5,2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI rOrspR
A min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekke1, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vev6 azok 6szlel6sdt kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s t6tgy6v| tehetr az
Eladrindl, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rvdnyben van.Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hataridon beliil - azBladlt kozos jegyzokonyv felv6tel6re meghivni.
A kcitbdr mdrtdke kdsedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 drt6k6nek
figyelembev6teldvel napi 1 szdzallk,legfeljebb azonban az lrintett nett6 6ru-6rtek20Yo.-a.

s.3, HrBAS TELJESITES, HrsAS TELJESITEST (MTNdSEGD KOTBER
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szdllitasb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hibdkkal
kapcsolatban a Vevo a teljesitds megtortdntetol szdmitott 3 munkanapon beltil jogosult az
Elad6val szemben fe116pni. A minds6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hirinyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok eszleldsdt koveto 3 munkanapon beltil b6rmikor kifog6s
tttrgyfxh teheti az Elad,6niil, felt6ve, hogy a szavatossfgi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen
esetben, a Vev6 l.artozlk - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beltil - az Elad6t kozos
j egyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hibdval drintett term6kek nett6 6rt6k6nek 10%-a m6rt6kti
min6s6gi kotbdrt lehet kovetelni.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6,1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6stol val6 Vev6i el6ll6s vagy azonnali
hat|lyt felmond6s esetdre egyafttnt kotbdrt kcitnek ki az Elad6 terh6re.
A 6.1. pontban felsorolt el6l16s vagy felmond6s eset6n az &intett term6kek nett6 6rt6kdnek
20Yo-a m6rt6kri meghirisul6si kotb6rt kovetelhet a Vev6.

5.5, Tiszt6ban vannak a szerzodl felek azzaI, hogy a kotb6rkcivetelds behajt6s6n tirlmen6en a
Vevd a szerzoddsszeg6sb6l eredo kdrinak megtdrit6s6t is kovetelhetr az Elad6t6l, a k6r
osszegdbe azonban amin behajtott kotb6r osszege beleszdmit.
A kcitbdr akkor is jrir, ha a Vev6nek kara nem meriilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szftml6b6l visszatartani ds azt a vdsszdmla nett6
osszegdbol levonni.

6.1 A szerzod6s megszrindse, megsztintet6se

6.r.
A Vev6 egyoldahi, frSsbeli, az Elad6hoz tntlzettnyilalkozatdval azonnalihattilyal eldllhat az
ad6svdteli szerzod6stol, amennyiben kordbbi teljesftds nem tort6nt, vagy el6llhat az adott
me grendel 6sto1 vagy azow.m'li hxillly al felmondhatj a a szer zo d6st, ha :

- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- sz|llithsi kcitelezettsdg teljesitdsdnek k6sedelme vagy elmulasztilsa, amennyiben ilyen

szerzo ddssze g6si e s et m6s o dik alkalommal i s me gi smdtlo dn6k,
- a Ieszftllitott term6k min6s6gi fogyatdkoss6ga eset6n, de akkor is ha kideri.il, hogy a

termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajarlatban foglalt
min6sdgi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzodesben szabfiyozotmertekimin6sdgi
kotbdrt ds/vagy kftrteritesi ig6nyt drvdnyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi
eltdr6st tapasztalna, ugy 6rdekmril6s 6nak igazol6sa n6lkiil az adott rendeldst6l nyomban
el6llhat, vagy azonnali hatilllyal felmondhatja a szerzodest, meghiirsul6si kotbdrt 6s
kdrtdritdst kovetelhet,

- Ha az elado a min6sdgi hib6s term6ket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vev6nek jogriban 6II a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintetdben a



megrendel6st6l el6llni 6s az adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
koltsdg{re, Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzetett 6r, valamint valamennyi, a

sz6llit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmertilo kolts6gek kiterhelhet6ek az Elad6

r1szdre.
- afizetdsi halad6k idotafiamfunak letelt6t kovetoen amennyiben azBladf fizet6skdptelennd

v61t, dncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik
ellene;

- az Elad6 szerzldlsellenesen besziintette szilllithsai,u

Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldalir nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

6.2. A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerz6ddst felmondani - ha sztiks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehetovd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ell6t6sdt6l
gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6 thrsashgilban kdzvetetten vagy kozvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes

szetvezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghathrozott

valamely feltdteleknek,
b) az Elad6 t6rsas6g kdzvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

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

valamely felt6teieknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodls megsztin6se el6tt m6r teljesitett

szol g6ltat6s s zerz6 d6 s s zeri p 6nzbe I i e I I en6rt6kdre j o g o s ult.

7.l Az Elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szeruodes teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra juto

mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkozdshban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkathrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6gtik megkezddse el6tt

kdteles az F-lad6 a tfioktartilsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Etad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomSs6ra a szerzodds,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdci6 vagy informirci6 adatatt.

A m6sik f6l elozetes jov6hagy6sa n6lkril titkos inform6ciot egyik f61 sem tehet kozz6,

harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabilIy alapjdnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

Az F,lad,6 kifog6stalan teljesit6sdr6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvdtel6t kcivet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azElad6t,hogy az adott

term{kek Vevo rdszere tort6n6 Ieszilllithsa vonatkoz6sdban a Vev6t referencialistfj6n
felti.intesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben

felhaszndlhassa. A Vevo a lesz6llitott term6kek megfelel6sdg6rol referenci6t kiz6r6lag a

termdk felhaszntiits6t kdvetoen 6llit ki,

A Vevo a Kbt. 27. 5 Q)-Q) bekezd6se alapjln akozbeszerzdsi eljdrhsban tort6no aifunlattltelt

nem koti gazd6lkod6 szervezet alapit6s6hoz, tovitbbd nem teszi kotelez6v6, sem lehet6v6,

hogy a nyertes aj6nlattev6(k) a szerzodls teljesit6se 6rdek6ben gazd6lkod6 szervezetet

hozzanakl6lre.

A kiilfdldi adoilletos6gu Elado koteles a szerzodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazflst

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6sAgt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil
beszerezhetiardvonatkoz6 adatokat azorszilgokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil.



JeIen szerz6ddsben nem szabhlyozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott ajdnlatatartalmht tekintik a felek iranyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszab|lyi rendelkezdsk6nt a Kdzbeszerzesi Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri
Torv6nykonyvidevonatkoz6anmegfeleloszabllyaitfog j6kalkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan ndzeteltdrdst, vagy vitdt, amely kdzottiik
a szerzodlssel kapcsolatban meri.il fel.

Vev6 szerz6ddses katelezettsdget azzal a bontd feltdtellel vagy arrq az esetre rogzitett
felmonddsi joggal vdllal, hogy amennyiben a beszerzds tdrgydra vonatkoz1an a kozpontosftott
kdzbeszerzdsi rendszerben vagy a fenntart| dltali tdrsdgi szinten osszevont kazbeszerzds
keretdben keretmegdllapodds vag/ -szerz1dds kertil megkotdsre, a kozpontosftott kazbeszerzds
vagy a fenntart1 dltali tdrsdgi szinten osszevont kozbeszerzds keretdben val6sitja meg q
beszerzdsdt, Vev6nek semmilyen hdtrdnyos kovetkezmdnye nem szdrmazhat a szerzfidds

felmonddsdbdl.

A Felek tovSbbd megdllapodnak abban, hogy amennyiben a beszeruls thrgyhra vonatkoz6an a
4612012. (IIL 28.) Korm. rendelet vagy 2712015. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti kozos
kozbeszerz6si rendszerben keretmegdllapod6s vagy -szerzodds keriil megkot6sre, a Vev6
koteles a kozcis kozbeszerzds rendszer6ben megval6sitani a beszerzlseit, ezdrt a jelen
szerzoddst a Ptk. 6:116. $ (2) alapj6n jogosult felmondani, 6s a Vev6nek semmilyen h6tr6nyos
kcj vetkezm6ny e nem szhr mazhat a szer zo dd s felm ond6s 6b 6, .

Il.l A'szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak irSnyad6k.

Ezt az addsv6teli szerz6ddst a szerzodo felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s
nyi I atko z ataikkal mind enb en me ge gy ezot he lyb enha gy 6Iag alilirtdk.
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Sz5tt mfit6ti k6tszerek beszerz6se
E3-8/2015

1. sz. mell6klet

1. Sz6tt hajtogatott lap M6ret Mennyis6g K6dsz6ma
Kiszerel6si

egys6ge

Nett6 6ra
Ftidb

Nett6 iisszfra

Jellemz6k: 1 000/o tiszla
pamutb6l k6szi.i1t,

porzSsmentesitett,

kl6rmentesen feh6ritett, nem

steril.

A sebkotoz6 lap olyan
nedvsziv6 tulaj dons6ggal

rendelkezzen, hogy a v6r 6s

v6lad6k ne csorogjon vdgig
a kotszeren, hanem azt

azonnal felszivja
Andgyzet 6s tdglalap
alakfra hajto gatott (mdrett6l
ftigg6en) 6s szorosan

egym6sra helyezett
mullszdvetb6l nem l6gnak
ki fonaldarabok, A
b iztons 69o s alkalmazhs
drdekdben behajtogatott
szdlekkel k6sziil.A mull-
Iapok minimum 17 sz6lasak
(1cm'), 16 r6tegriek.

5cmX5cm
(kiteritve
20cmX20cm)
LIOOA

69 000 db
MA-101-
A100-008

100x 3,00 201 000

5cmXlOcm
(kiteritve
20cmX40cm)
+100

226 000 db
MA-101-
A100- 130

100x 6,90 1 559 400

7,5cmX10crn
(kiteritve
30cmX40cm)
+1jYo

26 000 db
MA-101-
A100-132

100x 4)O 109 200

10cmX1Ocm
(kiteritve
40cmX40cm)
+r0%6

320 000 db
MA-101-
A100-133

100x 8,10 2 592 000

Nett6 iisszesen: 4467 600
AFA27 % I 206 252
Brutt6 iisszesen. 5 673 852

Budapest. 2016. m6rcius 7.
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