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kozott, az ajilnlatitban felsorolt term6kek szilllithstna a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szetzodds al6irhs6val a Vev6 i.Jital a Kbt. l22lA $. Alapj6n a ,,Sz6tt
miit6ti kiitszerek beszerz6se" tfirgyu GAZD E3-812015 ikt. szdmri kozbeszerz6si elj6r6s

ajtnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts6get v6llal ana, hogy az ajinlatkerc irltal az

aj6nlattdteli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt ds a Vev6 6ltaI elfogadott
termdkmennyisdget az ugyanott meghat6rozott min6s6gben a Vev6 rdszerc lesz6l1itja, A
szerz6d6s rdotartama a szerzodes alair6sdt kovetSen l2h6napigtatt.

2.1 Elad6 tudomdsul veszi, hogy a Vev6 az 1.1 pontban meghatilrozott 6rumennyis6get

olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabfllyozitsra kertil,
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azF.ladf minden elt6rds n6lkiil elfogadott ajanlat

szerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyrlatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az elad6t6l

irgy, hogy a szerzoddses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb l0 Yo-a lehiv6sra

kertiljon.
A Vev6 a k6rt szilIlitftsi hatarid6 el6tt legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart6ja szhmhra, aki ennek felad6s6t kovet6

3napon beliil kiilon vtsszaigazol6s hi6ny6ban is - koteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kdtelezi magirt arra, hogy a2.l pontban emlitett lehivds szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt meruryisdgben, v|laszt6kban 6s m6retben a tdrgyh6napon beliil havonta

olyan iitemez6sben szallitja le a Vevd 6Ital erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

I ehiv6sban me ghathr o z6sra keriilt.
A nyertes ajhnlattevS jogosult a szerzldes id6tartama alatt fj fejlesztdsri innovativ term6ket

sz|llitani, az 6r vagy egydb szerzoddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil, Az 6r-6rtdk ar6nyoss6got

6s a szakmai min6s6gi megfeleldst az aj6nlatkdr6 kdpviseldj6vel koteles egyezletm.

A lehiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyezo meg6llapodhsa szerint akkor tdrtdnik meg

szabflyszenien, ha azF,lads vagy az fitala ig6nybe vett Fuvaroz6 az firukat tartalmaz6 egyes

sziilitmhnyokat az Elad6 kockfzattna a Vev6 kozponti rakthrftba (1096 Budapest, Haller u
29) leszhllitja, (leszhllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genk6nt ifiszfimolva a

lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemely ftszlre mennyis6gileg Stadta. Az Elad6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gyhri csomagol6sban, gy6ri tartozdklista alapjhn,

minosdgtanirsit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyi.itt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek dps6gdt afuvarozls 6s a t6roliis idotartama alatt
meg6vja.
A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye, A Vev6 a lesz6llitott 6s a fentiek szerint
mennyis6g szerint frtvett termdk csomagolAson beliili mennyis6gi, min6s6gi 6tvdtel6t



folyamatosari vegz| Az Elad6 vSllalja, hogy a szeruodds teljesit6s6nek id6tartama alatt
fo lyamato s an rendelke zdsr e fir, konzult6ci6 s I ehet6 s d get bizto sit.
Atv6telre-iogosult szem6l)': raktiiros illetve a helyettesitdssel megbizottszem6ly.
Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy az Eladr6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt k0lts6gei fedezet6re az l.lpontban emlitett elfogadott aj1nlit szerinti
fr szolgii.
Kap c s o I att art6 a V ev6 r 6,szdr oI : any aggazdrilko d6s i o sztillyv ezeto
Kapcsolattarto az Elad6 rdsz6r6l: ...

A szetzodls teljesit6s6ben kozremrikodo, a beszerzds 6rt6kdnek 10 %-6t meshalad6
mdrt6kben ig6nybe venni kivdnt alvillLalkoz6k neve, cime: ...

4.1 Az ellenszolgilltat6steljesitdse
Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t rgazol6 szabdlyszedi, mindk6t f61 dltal alilirt 6tv6teli
elismerv6nnyel vagy szrillit6lev6llel felszerelt szdmlfit a Kbt. 130. g (1) ds (5)-(6)-a , a ptk,
6:130. $ (1)-(3)-a, az 1997.6vi LXXXIIL torvdny 9/A. $ a) pont, valamint az ArL 36lA.$
szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Erad6nak.
Nem vitatolt a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes szilmlitkba
csak azok az 6rak, furkdpzdsi tenyezok 6s koltsdgek riltithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont drtelm6ben az F,lad6 elfogadott ajdnlata tartalmaz,
fliggetlentil att6l, hogy a magyarorszitgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vitltozik az infl6cios rffia, vagy a deviza dtszftmitdsikulcs.
A Vevo el6leget nemftzet.
A szdmlfthoz tartoz6lehiv6s teljesitds6t igazolo - a Vev6tol szdrmazo - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy szfilit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6tlitott 6s felszerelt szhmlilt azF,lad,b kozvetleniil
azlntdzetGazdasf ryilgazgatositgaranyujtjabe.
Amennyiben Vev6 az E,lad.6 szarnliljat a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem
egyenlften6 ki, koteles az Eladfinak a Ptk. idevonatko z6 szabhlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elado nem frzet, illetve szdmol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan
kdltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintetdben menilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kcjteles jovedelmdnek
csokkentdsdre alkalmasak. Az elad6 a szerzodds teljesftdsdnek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szfimina megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.
Teljesitdst igazolo neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkoddsi 6s anygell6t6si
oszt1,lyvezet6

5 . I A szerzoddst biztosit6 melldkkotelezettsdgek

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint,,A kdtelezettpenz fizet6sere kdtelezheti magtfiaffaazesetre, ha
olyan okb6l, amely6rt felelos, megszegi a szerzod6st.,,

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szevodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6trill6s
szab|lyaita - az l./ pontban foglaltak ftiggv6nydb en - az elfogadott ajfnlat tartalma az
ir6nyado.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azert, hogy a jelen szeruld,es tdrgyhtkepezo term6kek
rendelkeznek jogszerti forgalomba hozatalt tgazolS dokumentumokkal, 6rv6nyis forgalomba
hozatali engeddllyel.
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5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI rOrgpR
A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

Vev6 azok 6szlel6s6t koveto 3 munkanapon beliil b6rmikor kifogds thrgydvt tehetr az

Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van.Ezen esetben, a Vevo tartozlk
- a jelzett 3 munkanapos hat6ridon beliil - azBladft kozos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A kdtb6r m6rtdke k6sedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rtdk6nek

figyelembev6teldvel napi 1 sz(nallk,legfeljebb azonban az 6rintett nett6 6ru-6rtek20o/o.-a.

5,3, HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJES1TESI (MINoSEGD KOTBER
Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a szhIIithsb6l. ill. fuvarozhsb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesitds megtort6ntetol szhmitott 3 munkanapon beliil jogosult az

Elad6val szemben felldpni. A minosdgi hib6kkal yagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hidnyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok lszleldsdt koveto 3 munkanapon beliil b5rmikor kifog6s

tfngyi:d teheti az Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatossdgi ido mdg 6rv6nyben van. Ezen

esetben, a Vevo tar:tozlk - a jelzett 3 munkanapos hatarid6n beliil - az F-lad6t kclzos

j egyz6konyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesft6ssel kapcsolatban a hib6val drintett term6kek nett6 6rtdkenek I)Yo-a m6rtdkti
min6sdgi kotb6rt lehet kovetelni.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBE,R
A 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adolt megrendel6st6l val6 Vevoi el6l16s vagy azonnab

hatllyu felmond6s eset6re egyarhnt kotb6rt kotnek ki az Elad6 terh6re.

A 6.1. pontban felsorolt el6ll6s vagy felmond6s esetdn azdrintett term6kek nett6 6rt6k6nek

20o/o-a mdrt6kri meghirisul6si kotb6rt kovetelhet a Vev6.

5.5. Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vevd a szeruodesszeg6sb6l eredo kfirinak megtdritds6t is kovetelheti az Elad6t6l, a khr
osszegdbe azonban a mir behajtott kotbdr osszege belesz6mit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szhml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszhmla nett6

osszegdb6l levonni.

6.1 A szerz6dds megsztindse, megsztintet6se

6.r,
A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz rntdzett nytlatkozat|val azowralihatSllyal elftllhat az

ad6sv6teli szerzodlstol, amennyiben kor6bbi teljesft6s nem tort6nt, vagy e1611hat az adott
megrendel6st6l vagy azonnalihathllyal felmondhatj a a szerz6d6st, ha:

- azElad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- szfllithsi kotelezetts6g teljesftdsenek k6sedelme vagy elmulaszthsa, amennyiben ilyen

szerzo ddssze g6si eset m6sodik alkalommal i s me gism6tl6dn6k,
- a Ieszlllitott term6k minos6gi fogyat6koss6ga eset6n, de akkor is ha kideriil, hogy a

term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Ll pont szerinti ajSnlatban foglalt
minos6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzodlsben szabdlyozott mertekri min6s6gi
kotb6rt eslvagy k6rtdritdsi igdnyt drv6nyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi
eltdrdst tapasztalna. rigy 6rdekmril6s6nak igazoltsa n6lktil az adott rendeldst6l nyomban
el6llhat, yagy azonnah hatilllyal felmondhatja a szerzoddsl, meghirisul6si kdtbdrt 6s

k6rtdrit6st kovetelhet,
- Ha az elad6 a minos6gi hib6s termdket a hibabejelentest kovet6 15 munkanapon belUl nem

cser6li ki, a Vevdnek jog6ban eil a Ie nem szilllitott 6rucikkek tekintetdben a



megrendeldstol el6llni 6s az adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszereznr az Elad6

kolts6gdre. Ebben az esetben a harmadik szemdlynek frzetett tr, valamint valamennyi, a

sz6llit6ssal, beszerzdssel kapcsolatban felmeri.ilo kolts6gek kiterhelhet6ek az Elad6

rdszdre,
- afizetdsi halad6k id6tartam6nak letelt6t kovetoen amennyiben azEladf fizet6sk6ptelenn6

vdlt, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6d6t jelentettek be, felsz6mol6si eljdr6s folyik
ellene;

- az Elad6 szerzo ddsellenesen besziintette szfilithsait.
Ha a Vev6 a szerzodl,st a fenti bfrmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Etad6 nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

6.2. A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata eIl6t6s6r6I

gondoskodni tudjon - ha
a) azElad6 tfrsasilgdban kozvetetten vagy kozvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

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

valamely feltdteleknek,
b) az Elad6 t6rsas6g kozvetetten vagy kozvetleni.il 25%o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontjdban meghatitrozott

valamely felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzldds megszun6se el6tt m6r teljesitett

s zo I gdltat6s szerzo dd s s zeri p enzbeli ellen6rtdkdre j o go sult.

7.1 Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzodds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra juto

mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozhs6ban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazoltaira, munkathrsaira, besz6llit6ira, akiket tevdkenys6gi.ik megkezd6se el6tt

koteles az F,lad6 a tttoktartttsra hitelt drdemloen fi gyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 engeddlye ndlkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodds,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatart.

A m6sik f6l elozetes jov6hagy6sa n6iktil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kdzz6,

harmadik szemdly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatSlyos 6s 6rv6nyes

jogszabilIy alapjlnvalamely bir6s6g vagy m6s hatos6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan teljesit6sdr6l a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-6tvetel6t kovet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az F,lad6t, hogy az adott

term{kek Vev6 rdszere tort6n6 leszilllitilsa vonatkoz6sdban a Vev6t referencialist6j6n

feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenys6geben

felhaszn6lhassa, A Vev6 a lesziilitott term6kek megfelel6s6g6rol referenciSt kiz6r6lag a

term6k felhaszntitts6t kovetoen 6llit ki.

A Vevo a Kbt, 27. 5 Q)-Q) bekezd6se alapjfun akozbeszerzdsi eljhrdsban tort6no ajanlattdtelt

nem koti gazd6lkodo szervezet alapit6s6hoz, tovhbb| nem teszi k<itelezov6, sem lehet6v6,

hogy a nyertes aj6nlattevo(k) a szerzodes teljesit6se 6rdek6ben gazdillkodS szewezetet

hozzanakletre.

A kiilfoldi ad6illetosdgri Elado koteles a szerzSddshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hatos6g kozvetleniil
beszerezheti ardvonatkoz6 adatokat az orszdgokkcjzotti jogsegdly ig6nybev6tele ndlktil.



JeIen szeru6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott ajSnlatatartalmht tekintik a felek iranyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabdlyi rendelkez6skdnt a Kozbeszerzdsi Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri
Torvdnykonyvidevonatkozoanmegfeleloszabttlyaitfogidkalkalmazm'
A Vev6nek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon bdk6s irton rendezzenek minden olyan ndzetelt&6st, vagy vitdt, amely kozottiik
a szeru\ ddssel kapcsol atban meriil fel.

Vev6 szerz1ddses kc)telezettsdget azzal a bont6 feltdtellel vagy arua az esetre rdgz{tett

felmonddsi joggal vdllal, hogy amennyiben a beszerz,ls tdrgydra vonatkoz\an a kozpontosftott

k\zbeszerz,lsi rendszerben vagy q fenntart1 altali tdrsdgi szinten osszevont k)zbeszerzds

keretd.ben keretmegdllapodds vagy -szerzcidds ker'il| megkotdsre, a kozpontosftott kdzbeszerzds

vagy a fenntartd dltali tdrsdgi szinten osszevont kAzbeszerzds keretdben val6s{tja meg q

beszerzdsdt, Vevcinek semmilyen hdtrdnyos kTvetkezmdnye nem szdrmazhat a szerzddds

felmonddsdb6l.

A Felek tovdbbhmeg6llapodnak abban, hogy amennyiben abeszerzdstfirgyiravonatkoz6ana
4612012. (III. 28.) Korm. rendelet vagy 2712015. (IL 25.) Korm. rendelet szerinti kozos

k}zbeszerzesi rendszerben keretmeg6llapod6s vagy -szerz6d6s kertil megkot6sre, a Vev6
kdteles a kozos kdzbeszeru6s rendszer6ben megval6sitani a beszerulseit, ez&t a jelen

szeruodest a Ptk. 6:116. $ (2) alapjan jogosult felmondani, 6s a Vev6nek semmilyen h6tr6nyos

kdvetke zmdnye nem szfn mazhat a szer zo dd s fe lmo nd6s 5b 6 ^.

1 1./ A' szeru6ddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Ezt az ad6svdteli szerzlddst a szerzodo felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s

nyilatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagy6lagal6rirtdk.

Budapest, 2016. m6rcius 07.
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M6ret Mennyis6g K6dszfma
Kiszerel6si

esvs6se
Nett6 6ra

Efldh Nett6 iisszdra

2. Hasi ttirl6k

Jellemz6k: 100% tiszta pamutb6l

kdsziilt, porz6smentesitett,

kl6rmentesen feheritett, nem steril.

A sebttjrl6 olyan nedvsziv6

tulajdons6ggal rendelkezzen, hogy a

vdr ds v6laddk ne csorogjon vdgig a

kotszeren, hanem azt azonnal felszivja.
Minimum 17 sz6las (1cm'?), 6 rdtegii, a

rdtegek egym6sra helyezve a szdldn

irgy vannak 6sszevarrv4 hogy a

mullszovetbol szdlak nem l6gnak ki. A
hasi t<irl6 a kozepdn mindkdt iranyban

Ievatt, ezzel megakad6lyozva a lapok
egymason t<irt6n6 elcsf szas6t.

30cmX40cm
+1jyo

123 000 db 12340076100

100 db 63.5 7 810 500

3. Sz6tt giimbtiirl6

Jellemz6k: 100% tiszta pamutb6l

k6sziilt, porzdsmentesitett,

k16rmentesen fehdritett, nem steril.

A gclmb alakf tdrl6 olyan nedvsziv6

tulajdons6ggal rendelkezzen, hogy a

vdr 6s v6laddk ne csorogjon vdgig a

kotszeren, hanem azt azonnal felszivj a

A mullszovet kiteritve 30cmX3Ocm,

minimum l7 sz|las (lcm'?). A vdgott

sz€lek akdszitdsndl a gOmb alak

belsejdbe keriilnek, igy a gomb ki16g6

pamutsz6lakt6l mentes A torl6 gdmb

alakj6t a h6re nem 16gyul6, szilikon,
kb. I cm 6tmdr6ju gumi biztositja. A
gdmb dtmdr6je 30-35 mm, sulya 29
+100 .

30cmX30cm
Lljyo
(4-es m6ret)

8 000 db 12380012500

5x100 db 7.4 59 200
Nett6 iisszesn: 7 869 700
AFA27 Yo 2 t24 819
Brutt6 iisszesen: 9 994 519

Dispomedicor Zrt.

Budaoest. 2016. mdrcius 7.

Sz<itt mfi t6ti kcitszerek beszerz6se
E3-8/2015
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A szerz6d6st el6k6szitette:
llanion,.,..rnilv, uv!-: i ;-1
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