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ADAsvETELI sznRz6urs

Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giailntlzet (banksz6mlaszhm:10032000-01491869-

000000b0 szitmlavezeto: Magyar Allamkincstdr, szdkhely: Budapest, Haller utca 29,

kdpviseli: Dr. Ofner P6ter ), mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

mfsr6szt a

Ameco 2000 Kft. nevu sz6llit6 (bankszfumla szhm: 12010501-0127510I szhmlavezeto:

Raiffeisen bank sz6khely: 1052 Budapest, B6csi utca 1. k6pviseli: Horvfth Gizella

iigyvezet6 ) (a tovfbbiakban: Elad6)

kozott, az ajhnlatdban felsorolt termdkek sztilithsfira a kovetkez6 feltdtelek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzod6s al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. I22lA $. Alapj6n az"Egyszer
haszndlatos nyomism6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" tilrgyit GAZD E3- 912015 ikt. sz6mf

kozbeszerz6si elj5r6s ajinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezettslgetv|llal arca,hogy az

ajanlatklro iita! az ajhnlattdteli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal

elfogadott termdkmennyis6get az ugyanott meghatdrozott min6s6gben a Vev6 rlszdte

lesz|llitja. A szerzodes id6tartam a a szerzodes aIfuirdstrt kovet6en 12 h6napigtart'

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatdrozott Srumennyis6get

olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabllyozhsra keriil.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szertnt az F,lad6 minden elt6rds n6lktil elfogadott ajdnlat

szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formdjhban v6s6rolja meg az elad6tol

irgy, hogy a szeruoddses idoszak vdgdig a teljes mennyis6g legal6bb 70 Yo-a lehiv6sra

kertiljon.
A Vevo a k6rt sz6llit6si hathrido elott legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy

elektronikus lev6lben feladni Elado kapcsolattart6ja sz6m6ra, aki ennek felad6s6t kovet6 3

napon beliil - kulon visszaigazol6s hi6ny6ban is - kdteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kotelezi magffi arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vflaszt6kban ds m6retben a thtgyh6napon beltil havonta

olyan iitemezdsben szilllitja le a Vev6 fital e:rre feljogositott szetvezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sb an me ghatfr o z6sra kertilt.
A nyertes ajtnlattevo jogosult a szerzodes idotartama alatL rij fejleszt6su irurovativ term6ket

szdllitani, az 6r vagy egy6b szeruoddses feltdtelek m6dosit6sa n61kill. Az fr-5rtek arfnyossdgot

6s a szakmai minosdgi megfelel6 st az ajfulatk6r6 kdpviseldj6vel kciteles egyeztetni'

A lehiv6snak megfelelo sz6llitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabslyszenien, ha azF,lad6 vagy az lltala igdnybe vett Fuvaroz6 az inukattarlalmazS egyes

sz1llitmfunyokat az Elad6 kocklzatfra a Vev6 kozponti raktttrilba (1096 Budapest, Haller u

29) leszflIIiIla, (leszalhttatja) 6s a kiildem6nl.t csomagol6si egys6genkent fitszfimoiva a

lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemlly reszdre mennyis6gileg 6tadta. Az F,lad6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gyhrt csomagol6sban, gy6tt tartozdklista alapj6n,

min6sdgtaniisit6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t afuvarozils 6s a t5ro16s idotartama alatt

meg6vja,
A minosdgmegvizsgttl6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 a lesz6llitott 6s a fentiek szerint

mennyisdg szerint tfivett term6k csomagol6son beliili mennyis6gi, min6s6gi 6tvetel6t
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Ifolyamatosan vegzi. Az Elad6 vdIIalja, hogy a szerzodls teljesit6s6nek idotartama a

folyamato s an rendelke z6sr e 6ll, konzultdci6 s lehet6 s 6 get bizto sit.

Atvdtelre jogosult szemdl)': rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemlIy.
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezetere az LI pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti
fu szolgfl.
Kap c s o I att art6 a V evo r e szdr ol : any aggazdf lko dds i o sztillyv ezeto

Kapcsolattart6 az Elad6 reszerol: ...

A szerzodds teljesitds6ben kozremukodo, a beszprz6s 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
mdrtdkben ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: -

4.1 Azellenszolg|ltatasteljesitdse
Vev6 a lehiv6s teljesitds6t igazolo szabflyszeri, mindk6t f61 6ltal alfiirt 6tv6teli
elismerv6nnyel vagy szilllitSlevellel felszerelt szhml6t, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a , a Ptk.
6:130. $ (3) bekezddse, az 1997. 6vi LXXXIIL tdrv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 361,4'.$

szerint a szdmla kdzhez v6te16t6l szhmitott 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenlfti ki az

Elad6nak.
Nem vitatott a szeruod6 felek 6ltal, hogy a szerzodlses idoszak folyam6n az egyes sz|mlitkba
csak azok az 6rak, ilrkepzesi tenyezok ds koltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az i./ pont 6rtelmdben az Elrd6 elfogadott ajdnlata tartalmaz,
fiiggetleni.il att6l, hogy a magyarorszdgivagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
ho gy an v 6lto zik az infl 6ci6 s r 6ta, v agy a dev iza 1tszhmitdsi kul c s .

A Vev6 eloleget nem fizet.
A szdmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t rgazol6 - a Vev6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy szitllit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott ds felszerelt szitmlilt az Elad6 kozvetlentil
az Inte zet G azdas 6gi I gaz gato s 69 6r a nyirj tj a b e .

Amennyiben Vev6 az F.lad6 szfml|jht a jelen pontban rcgzitett hatarid6n beliil nem
egyenlitend ki, koteles az Eladilnak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIado nem frzet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56, $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jcivedelm6nek

csokkent6sdre alkalmasak. Az elado a szenodes teljesitdsdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetet a Vevo szfuntna megismerhet6v6 teszi es a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vev6t halad6ktalanul drtesiti.
A teljesit6stigazolo neve, beosztdsa: Farag6n6 Loys Ildik6

5 . I A szerzoddst biztosit6 mell6kkotelezetts6gek

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint,,A kotelezeltp6nz fizet6s6re kotelezheti maghtarraaz esetre, ha
olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerzoddst."

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossSg 6s j6tdll6s
szabillyaira - az L/ pontban foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott qdnlat tartalma az

irhnyad6.



Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt,hogy a jelen szerzod6s thrgyflIkepezo term6kek
rendelkeznek jogszeni forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali enged6llyel.

5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

Vevo azok 6szlel6s6t kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s t6rgy6vd teheti az

Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatossfgi ido m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hatSrid6n beliil - azBladiltkozos jegyzokonyv felv6tel6re meghivni.
A kotbdr m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembevdtel6vel napi i szftzal5k,legfeljebb azonban az lrrntett nett6 6ru-6rtek20%o.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MIN6SEGI) KOTBER
Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a szdllit6sbol, ill. fuvarozfsbol ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesit6s megtort6ntet6l szttmitott 3 munkanapon beliil jogosult az

Eladrfval szemben fell6pni. A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t kcjveto 3 munkanapon beliil b6rmikor kifogris
tdrgy|vd teheti az Elad,6n6l, felt6ve, hogy a szavatossfgi ido m6g 6rv6nyben van. Ezen
esetben, a Vevo tartozlk - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beltil - az Elad6t kozos
j egyz6konyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hibfval drintett termdkek nett6 6rt6k6nek 10%-a m6rt6kti
min6sdgi kotbdrt lehet kovetelni,

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6.1.' pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l va16 Vevoi el6116s vagy azornah
hat6lyri felmond6s esetdre egyaritnt kotb6rt kotnek ki az Eladtf terh6re.
A 6.1. pontban felsorolt el61l6s vagy felmond6s esetdn az lrintett term6kek netto drtdkdnek
20Yo-a m6rt6kri meghirisul6si kcjtb6rt kovetelhet a Vevo.

5.5. Trszthban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetelds behajt6san trilmen6en a

Vev6 a szerzoddsszeg6sb6l ered6 kdrdnak megtdrit6s6t is kovetelheti az Elad6t6l, a k6r
osszeg6be azonban amftr behajtott kotbdr osszege belesz6mit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meri.ilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyirjtotL szdmlf$61 visszatartani 6s azt a v6,gsz6mla nettS

osszegdb6l levonni.

6.1 A szerzod6s megszrindse, megszi.intetdse

6.1.
A Vev6 egyoldahi, irrisbeli, az Elad6hoz rntdzelt nyrlatkozathval azonrtahhat|llyal elilllhat az

ad6sv6teli szerzod6st61, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tortdnt, vagy el6llhat az adott
me grende 1 6 sto I va gy azowtah hat6lly al felmondhatj a a szer zo dd st, ha :

- az Elad6 az egyes r6ssz6llft6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- szttllitftsi kotelezetts6g teljesitds6nek k6sedelme vagy elmulasztflsa, amennyiben ilyen

szerzodesszegdsi eset m6sodik alkalommal is megismdtl6dndk,
- a leszhllitott term6k min6s6gi fogyatdkoss6ga esetdn, de akkor is ha kidertil, hogy a

termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajdnlatban foglalt
min6sdgi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzod6sben szab6lyozott m6rtdkri minos6gi
kdtb6rt eslvagy k6rt6ritdsi ig6n1't drvdnyesithet, ds amennyiben rendszerbeli min6s6gi
elt6r6st tapasztalna, rigy drdekmrililsfnak igazolfsa n6lki.il az adott rendel6st6l nyomban



el6l1hat, vagy azonnaii hat6llyal felmondhatja a szerzodlst, meghirisul6si kdtb6rt 6s

k5rt6rit6st kovetelhet,
- Ha az elado a minos6gi hib6s termdket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6iek jogaban 6ll a le nem szilllitott 6rucikkek tekintet6ben a

stol el6llni es 6l beszerezni az Elad6

Ebben az esetb valamint valamennyi' a

beszerz6ssel iterhelhet6ek az Elad6

reszefe.
- afrzetlsi halad6k idotartamhnak

v61t, oncsodot jelentett illetve
letelt6t kovetoen amennyib e n az Elad6 fi zet6 sk6ptelenn6

ellene cs6ddt ielentettek be, felsz6molasi eljdr6s folyik

ellene;
- azElad6 szerzod6sellenesen besziintette sz|llittsait'
Ha a Vev6 a szerzodest a fenti bfrmely okb6l megszi.rnteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizet6seket koveteini.

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

hat6rid6vel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6tdshr6l

gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6 t6rsas6g6ban kcizvetetten vagy kozvetleni.il 25o/o-ot meghalado tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes

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

valamely felt6teleknek.
bj az Etad6 t6rsasdg kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szetez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

izervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghattnozott

valamely feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elado a szerzodes megszrindse elott m6r teljesitett

szo I g6ltat6s szerzb d6 s s zeru p'nzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

7.l Az Elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennem, adat,inform6ci6, ismeret vonatkozfs6ban. E titoktart6si kotelezettsdgkitetjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkathrsaira, beszAllit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles az Eladb a tiloktartilsra hite lt drdemlo en fi gyelmeztetni'

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6s,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait'

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lki.il titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik szemdly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve ha eA hatAlyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjhnvalamely bir6s6g vagy m6s i'

Rz EUAO kifogfstalan teljesit6sdrol a teljes kovetoen a

Vevd ir6sban nyilatkozik. A Vevd e nyilatk .. gy az adott

termdkek vevo reszere t6r16no leszillitasa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n

feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben

felhaszn6lhassa, A Vev6 a lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizdr6lag a

term6k felhasznhlils6t kovetoen 611it ki.

A Vev6 a Kbt, 2j. S (I)-(Z) bekezd6s e alapliln akozbeszerzl,si eljhrilsban tort6n6 ajhnlattltelt

nem koti gazd6lkodo szervezet alapit6s6hoz, tovhbbh nem teszi kotelez6v6, sem lehet6v6,

hogy a nyertes aj6nlattev6(k) a szerzodes teljesitdse 6rdekeben gazd6lkodo szetvezetet

hozzanakl6tre.



A kiilf6ldi ad6illetosdgti Elad6 koteles a szerzodlshez ar:la vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s5g kcizvetleni.il

beszerezhett ar6vonatkoz6 adatokat az orczdgokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil'

JeIen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiiggoen vagy az Elad6, elfogadott ajinlatatartalmlt tekintik a felek ir6nyadonak azzal,hogy

t6teles jogizabillyi rendelkezdsk6nt a Kozbeszerz6si Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri

Torvdnykonyvidevonatkoz6anmegfeleloszabSlyaitfogi6kalkalmazni'
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nezeteltdrlst, vagy vit6t, amely kozottiik

a szeruo ddssel kapcsol atb an mertil fel'

Vevo szerzod{ses kotelezettsdget azzal a bonto felt6tellel vagy arra az esetre rogzitett

felmond6si joggal v6llal, hogy amennyiben abeszerzds thrgyfira vonatkoz6an a kozpontositott

kozbeszerudsi rendszerben vagy a fenntarto illtali terclgi szinten osszevont kozbeszerzds

keret6ben keretmeg6llapod5s vagy -szeruodds keriil megkot6sre, a kozpontositott

kozbeszerzds vagy a fenntart6 6ltali tdrs6gi szinten cisszevont kdzbeszetz6s keret6ben val6sitja

meg a beszerzesll, Vevonek semmilyen h6tr6nyos kovetkezm6nye nem szhrmazhat a

szeruo des felmond6s 6b 6 l.

8.1 A szerzod6sm6dositdssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k'

Ezt az ad6sv6teli szerzoddst a szerzodo felek elolvas6s uthn mint akaratukkal es

ny tlatko zatai kkal mindenb en me ge gy ezot he I yb enh agy6 I a g aliirtd,k.

Budapest. 2016.
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Egyszer haszn6latos nyomdsmur16k 6s tartoz6kok beszerz6se
E3-9/2015

1. sz. melltiklet

R6sz M6ret, megnevez6s Ig6nyelt
darabszdm

Kiszerel6si
egys6g nett6
6ra (Ftldb)

Megajfnlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft
iisszesen

Egyszer hasznilatos nyomfsm6r6k 6s

2. 2. 1. Gyermekeknek alkalmas invaziv,
egyszer haszn6latos latex free nyomSsm6r6

szett, amelynek 6tmos6 szelepe minden
ir6nyb6l krinnyen mrikodtethet6. Biztosit
mikro 6s makrocseppes folyad6k6raml6st
3mU6ra 6raml6si sebessdggel. A
nyom6sm6ro legyen teljes egdszdben

6tl6tsz6, a biztonsdgos I egtelen it6s

6rdek6ben, a monitor k6bel csatlakoz6ja 6s a

nyom6sm6ro csatlakoz6ja legyen egym6sba

illeszthet6 v6d6burokkal ell6tva, ami

megakad6lyo zza a folyadlk esetleges

bejut6s6t a csatlakoz6k krjz6. A
csatlakoz6sok fdmdrint6s r6szeinek

kialakit6sa legyen megtcir6s ellen biztositott.

810 3 500 Eh. nyomdsmdr6 szelt
Gyermekek

rdsz6re;latex free ;

Deltran DPT-248

2 835 000

2.2, A fenti invaziv egyszerhaszn6latos

nyom6smdr6 z6rt v 6rv 6teli rendszerhez

csatlakoz6 adaoter

10 450 Zdrtvdrvdteli
rendszerhez Deltran

Plus;Adapter ABC 100

4 500

2.3. A fenti invaziv nyom6sm6r6hdz

csatlakoztathat6 speci6lis zdrt v 6rv 6teli
rendszer

5 6100 Z6rt v 6rv 6leli rendszer;

speci6lis Deltran
Plus;ABC-248A-6

30 500

2.4. 1'2.1. pont alatti kritdriumnak megfelele
nyom6sm6r6, ami fjsziilotteknek alkalmas

20 3300 Eh. nyom6smdr6 szelI,
latex fr ee fj sziiliittek
rdszdre Delhan IL

DPT.1)4

66 000

Nett6 iisszeen: 2 936 000
AFA27 % 192 720
Brutt6 iisszesen: 3 728 720

Budapest, 2016.
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