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,,Egyszer hasznflatos nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" az1^. sz mell6kletben meghat6rozottlaita
6s mennyis6g szerint X2 h6naPra

ANASVNTEI,I SZERZOUNS

amely l6trej6tt egyrlsrt a Budapest, Haller utca29. szirm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy

orszdgos Kardiol6giailntfizet, mint vev6 (a tov6bbiakban: vev6),
m6sr6szt
a OTP Bank Nyrt. bankn6l v ezetett ll7 ll0 4l-207 7 614l banksz6ml aszdmir, 0 I -09-56 1 903

c6gsegyz6k szimi lllg Budapest, Andor u. 8. fszt. 4. sz6khelyii Variomedic

ferest<eOelmi 6s Szolg6ltat6 Korldtolt Feleldss6gii Tfrsasdg nevii szdllit6, k6pviseletre

jogosult szem6ly : Dr. Szavcsurn6 Kemenes Krisztina . (a tov6bbiakban: Eladt6,)

koz6tt, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllitilsaraa kdvetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzodls al6ir6shval a Vev6 6./rtzl aKbt. l22lA. $ alapj6n kiirt ,,Egyszer
haszn6latos nyom6sm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" tSrgyi GAZD E'3l 3 12014 szhmf

kozbeszerzesi Lljaras ajfunlata elfogad6sa eredmdnyek6nt kdtelezettslget villlal arca,hogy az

aj6nlatk6ro 6fta7 az iianluttfit"li dokumentdci6ban felsorolt 6s a vev6 Sltal elfogadott

term6kmennyis6get az vgyarLott meghatSrozott min6s6gben a Vev6 tlszdte leszilllilja. A

szeruodls idotartarna a szerzodls alfuirSsht kdvet6en l2h6napigtart.

Z.l Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatfirozott arumennyis6get

olyan m6don kdteles t6le megv6sSrolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozhsra kertil.
ylv6 az l./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden eltdr6s n6lktil elfogadott ajfulat

szerinti term6keit havonta az \xr. Lehiv6si nyilalkozat formhjilban v6s6rolja meg az elad6t6l

rigy, hogy a szeruodlses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g - 30 Vo-a lehiv6sra keriiljcin.

3.1 EIad6 k6telezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivds szerinti arukat a

lehiv6sban foglalt mennyi#gben, v6laszttikban 6s m6retben a tfurgyh6napon beliil havonta

olyan iitemezEsben szfllLitja le a Vev6 6ltaI ene feljogositott szewezeleinek, ahogy ez a

lehivf sb an me ghatfur oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szillliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabdlyszenien, ha az elad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tartalmaz6 egyes

sziilitmLnyokat az elad6 kockinatfura a Yev6 kdzponti raktitrdba (1096 Budapest, Haller u.

29.) leszillitja, (leszilllinatja) 6s a kiildem6nyt csomagolSsi egys6genk6nt Stszitmolva a

lehiv6sban megiitolt egysdg vagy szem6ly rdszdre mennyis6gileg 6tadta- Az elad6 a

lesz6llitott term6keket 
--bontatlan gydri csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista alapj6n,

minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adia 6t a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie irra,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s ido1.artamaalatt

meg6vja.
R iinosegmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi,

min6s6gi 
-tttu{taet 

?olyamatos an v6gzi. Az elad6 villIalja, hogy a szerz6d6s teljesit6s6nek

id6tatimaalatt folyamatosan rendelkez6sre 511, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

Abban az esetben , ha az elad6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, :6gy a Vevd jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l el6llni.

Egyet6rtenek a szeru6d6 felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kipcsolatban felmeriilt k0lts6gei fedezetlre az l.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

5r szolg6l.
A szJrzod1s teljesit6sdben kdzremrikdd6, a beszeruls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kivant alvilllalkoz6k neve, cime: -



4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi kdtelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.1 pontban el6irt kdtelezetts6gek

figyelmen kiviil hagy6sa a jelen ad5sv6teli szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek

kdvetkezt6ben az elad6t a jelen szerz6ddsben szabillyozott kdtb6r lslvagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a k<itelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset rnSsodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, tgy aVev6 az adlsvdteli szerzodlst6l va16 el6ll6s6nak a jog6t

gyakorolhatja a jogi kdvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkti1, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni I enne kdtele s.

5.1 Vev6 a lehivds teljesit6s6t igazolo szabillyszeri, mindk6t f6l 6Ital alfuirt Stv6teli

elismerv6nnyel felszerelt sz6ml6t, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. $ (1)-(2)-a,

valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak.

Nem vitatott a szeruod6 felek 6lta1, hogy a szerz6d6ses id6szak folyam6n az egyes szhmlirkba

csak azok az 6rak, irkepzdsi tenyezok 6s kdlts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az l./ pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott aj|nlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorszhgi vagy a vilfugpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyanvilltozikazittfl 6ci6sr6ta,vagyadevizahtszdmitSsikulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6mlah oz tartoz6lehiv6s teljesit6sdt igazol6 - a Vev6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llftott 6s felszerelt sz6ml6t az elad6 kdzvetleniil az

Intezet G azdashgi lgazgat6s6g6ra nyfj tj a be.

Amennyiben Vevd az elad6 szhmlfijSt a jelen pontban rdgzitett hatarid6n beltil nem

egyenliten6 ki, kdteles az eLad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az eIad6 nem fizet, illetve szhmol el a szerzod6s teljesit6s6vel dsszeftigg6sben olyan

kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6

trlrsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6kdteles j0vedelm6nek

cs6kkent6s6re alkalmasak. Az elad6 a szeruodls teljesit6sdnek teljes id6tartama alatl

tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szfumira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

6,1 Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, i11. fuvaroz6sb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesft6s megtdttdntltill szimitott
3 munkanapon beliil jogosult az elad6val szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok €,szle16s6t k0vet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdtgy6v6 teheti az

elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az el6zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik ' a ielzett 3 napos

hatarid6n beliil - az elad6tk0z6s jegyz6k6nyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontban emliteu min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy u term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti aifinlatban,

foglalt minOsegi kdvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzodlsben szabillyozott m6rt6kti

-itrOregi kdtb6rt lslvagy k6rt6rit6si ig6nyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmfl6s6nak

igazolfusa n6lkiil a szeruodlstll nyomban el611hat, meghirisul6si k6tb6rt 6s k6rt6ritdst

kcivetelhet.



7./ Szetz6d6 felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabillyara - az l.lpontban foglaltak fiiggv6nydb en - az elfogadott ajanlattartalma az
ir6nyad6.
Haz elad6 a min6s6gi hib{es term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vevdnek jog6ban 6ll a le nem szilllitott rlrucikkek tekintetdben a megrendel6st6l
el5llni.
Ha az elad6 a j6t61l6si kcitelezettsl,ge alatt kicserdli a leszdllitott eszk6z0k bdrmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdval rijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatossdgot v6llal azlrt, hogy a jelen szerz(Sdds tirgydtkdpezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

8./ Szetzodl felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s v6gi.il a
szeruoddstol val6 Vev6i el6l16s eset6re egyafntkdtb6rt kdtnek ki ai elad6 terhdre, amellnek
m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen szilllitott rlrucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk.,legfeljebb azonban az 6rintett6ru-6rtdk I}yo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek nett6 6rt6k6nek 10% m6rt6kti
min6s6gi kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltal 6rv6nyesitett
meghirisul6si k0tb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
Tisztdban vannak a szerzldo felek azzal,, hogy a k<jtb6rkcivetei6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb<il ered6 kdrdnak megt6rit6s6t is kdvetelheti az elad6t6l. a k6r
d ssze g6be azonban a m{n behaj tott k6tb6r dsszege beleszirmft.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vev6nekkfiranem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyfijtott szfiml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszfimla nett6
dsszeg6b6l levonni.

9J A Vev6 egyoldahi, irdsbeli, az elad6hoz intdzett nyilatkozatdval azowrali hat6llyal
eldllhat az addsv€teli szerzodest6l, vagy brirmely ftsz6t6l,ha:
- azelad6 az egyes r6ssz6llft6sokkal l5 napot k6sett;
- az elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt,6ncs6ddt jelentett illetve ellene cs6d0t jelentettek be,

felszrlmol6si elj 6rds folyik ellene;
- az elad6 szerz6ddsellenes en besztint ette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti bdrmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkoz at6val, az elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.
A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerulddst felmondani -ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet<iv6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6sar6l gondoskodni tudjon - ha
a) az elad6ban kdzvetetten vagy krizvetlentil25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szewezet, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghatarozoit valamely felt6tel.
b) az elad6 ktizvetetten vagy kcizvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjhbanmeghatArozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmondds eset6n az elad6 a szeru6d1s megszrin6se el6tt mar teljesitett
szolgilltatds szerz6 dd s s zeri p 5nzbel i ellen6rt6k6re j o go sult.

I0.l Az elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktafi6si kotelezettsdg terheli a
szerz6d6s teljesit6se soriin a Vev6vel, annak tev6kenysdg6vel kapcsolatban tudom]s6ra jut6
mindennemfi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s 6ban. E titoktart6si kotelezetts lgkiteqed az
elad6 alkalmazorlaira, mwkatfursaira, beszilllit6fua, akiket tev6kenys6giik megkizd6se el6tt
kdteles az elad6 atitoktartlsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.



Lz elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ta a szerzodds,

illetve azzalkapcsolalban barmely m6s dokumentaci6 vagy inform6ci6 adatait'

A m6sik f6l el6zetes j6vahagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kdzz6,

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

jogszab6ly alapjS,nvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kiitelez6 6rv6nnyei eirendeli.

,{i elad6 kifogastalan teljesit6sdrot u-ir|.r term6kmemyislg 6tadits-6tv61e16t k<ivet6en a

Vev6 ir6sban iyilatkozik. d Vev6 e nyilltkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Vevdt

referencialist6jan f,eltiintesse 6s "ri - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenysdg6ben felhaszn6lhassa'

A kiilfbldi ad6illet6i6gri Elad6 koteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meghatalmazast

csatolni, hogy M ili6sege szerinti magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil

beszerezheti a 16 vonatk oz6 adatokat az gseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil'

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott 6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

m6t tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
eszerzlsi Tdrv6nyt 6s a Magyar Polgari

yait fogj 6k alkalmazni.
mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

minden olyan n'zeteltdrdst, vagy vit6t, amely krizdttiik

irtra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6

s zdkhely6h ez igazo dik.
Ezt azad6svdteli szerzodlst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozalail<kaI mindenben

me g e gyez6t helyb enh agy 6lag a\6irt6k'
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