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Ad6szirn : 75388717-2-17-

ti

Bankszimla szhrnaz 10403648-50526565-55501
002

/

K6pviseli: dr. Koll6r Zoltin t6tgazgt6 f6orvos
a tov6bbiakban: Megrendel6 -

m6sr6szt6la
*Medtech Kft
( 1121BudapesgZvg\enrit

60.)

C6.gtregyzfikszfm: 01 -09-070994
C6gbtu6sdg: F6v6rosi C6gbft6sig
Ad6szdrn: 10437216-2-43
Bankszimla szimz 10918001-0000423-0292000
IGpviseli: Dr. Knall Gyula iigyvezet6 rguzgut6
- a tovibbiakban: Sz6llit6 - k<izott az alilbbi felt6telek szerint:
PREAMBULUM
Az Ai6nlatk1r6 akiizbeszez6sekr6l sz6l6 2003.6u:-OO(D( torw6ny qlqpiilnnyilt kozbeszerzlsi
elifuilst bonyolitott Ie egyszet-haszn4latosmfit6ti textflia beszerz6s6re.Szallit6, aki az Ajanl^a
Dokument6ci6ban meghatatozott tenn6kek gyilrtisibm/fotgalnnzisdban

n^gy t^p^sztalattal

rendelkez6, elismert szzkc6g,t6szt vett az elittLsban, 6s a benyditott ajilnlatokat megvizsg6l6
szak6tt6i bizotts6g iavxlata alzpiin az Aiilnlatklr6 d<int6se szerint ezen eljiltilst a szetz6d6s
mell6klet6benspecifik4lt 6ruk tekintet6ben megnyetre.
A fentiek alapjfinaz .l\6tdzn Dokument6ci6 II. 22. pongiban rcgzitett felt6telnek elegett6ve felek
az iliiJebi szerz6d6stkotik:

1./

Szez6d6s thtsanz

I.7.

A

szetz6d6s t6tgy^ a Megrendel6

Dokument6ci6ban

megbrtittozot!

tltzl

kozz6tett a 2070.10.29-i keltez6sfi Ajalnla;fl

6s a jelen szetz6d6s 2. szdlmi$mell6klet6ben megnevezett

kiilonf6le egyszethaszn6latos mft6ti texrflia - a tovibbiakban: iruk - adisv6tele - tovilbbd az

/

?-q

f

/tL

e szetz6desbent6szletezett kapcsol6d6 szolg6latisok nyfit6sa.

1.2.

A

6kal sz6Jlitand6 6ruknak meg kell felelnie r 2. szinr:.6 mell6klet

Sztlht6

specifikici6nak"

valamint

azol<rak a szrkmu

jellemz6knek/pann&teteknek,

szerz6d6s hivatkozott mell6kleteihez csatolt prospektusokban/leititsokban

szerinti

melyek a

szerepelnek.

1.3. A szez6d6s 7. szim.6 mell6klet6ben rneghatlrozott Aruk mennyis6ge a Megrendel6
t6nyleges sziiks6gleteinek friggv6ny6b en 50 szilzallkkal felfel6 elt6thet.

2./

Szerz6d6ses 6t6k:

2.7.A Megrendel6

6ltzl a szetz6d6s ellen6rt6kek6nt az ajfinlatnak megfelel6en a

Szallit6nak

fizetend6 osszeg Brutt6 767 063,- HUF azaz Brutt6 -sz6zhawxrhitezet

hatvanh6rom fodnt

hetvenot fill6r- HUF, mely DDP Megrendel6 sz6khelye (INCOTERMS

2000) patit6s szerint

tzfialmazza az 6nt, valf,mint a ielen szerz6d6sben k6s6bbiekben szetepl6 egy6b szolg6ltat6sok
ellen6rt6k6t. A t6teles 6thst6t a ielen szerz6d6s 2. szitmi mell6klete tafialmazza.
A Sz6llit6 6ltal megadott szerz6d6ses irak a. szA)lit6 sziman
szilmitott 2013. decembet 31-ig kiititttnek

z szerz6d6s hatiiybt

l6p6s6t61

tekintend6k.

A Sz6ilit6 a fentiek szednt kialakitott fuakat a szetz6d6s hatiiya alatt abban az esetben sem
jogosult m6dosiani" ha a szerz6d6sben meglnrtirrozott term6k kiszerel6se b6rmilyen ok miatt
megviltozik.
A szerz6d1s ellen6rt6ke a jelen szetz6d6s 3. pontjiban foglaltak szerint kedil kifizet6sre.

3./

Fizet6si m6d:

3.1.

Megtendel6 a szerz6d6s ellen6rt6k6t tlsz-sz|llitAsonk6nt,
mennyis6gi 6w6tet6t kcivet6en, Szillit6 6ltalktAllitott

az lttil<nak a leszillitils6t kovet6

sz6mla alapi6n, annak k6zheztEtel6t6l

szimitoLt 30 naptin napon beltil az Elad6nak a UniCtedit

Bank Hungary ZRt-n6l vezetett

109 1800 1- 0 0000423 -02920000 szimi szAmlfijAn tot6n6 6tutal6ssal fi z eti meg.

Megtendel6
term6kek

rcgziti, hogy a Sz6lht6 teljesit6se akkor szerz6d6,ssze{r, ha a lesziflitott
ellen6rt6k6r5l

a sz6mviteli

iogszab6lyoknak

megfelel6en

kiillitott

szdmlfit

Megrendel6nek 6tadja, vagy megkiildi. Ennek megfelel6en a ielen szerz6d6sben, napokban

I, 4L

megltatltozott

fizet6si h^tifid6

Megrendel6 tiilkoztzga

t szlmlzklzhenfitel6t

kovet6 napt6l szimitzr;.d6.

a Sz6ilit6t, hogy a szetz6d6s 6s ennek teliesit6se eset6n a kifizet6s

az ad6zils rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. torv6ny 36/ A. $-a hat6lya al6 esik.

A fizet6s abban az id6pontban szAmit teljesitettnelq amikor Megrendel6 bankja Megrendel6
sz6ml6jfit a kifizet6sre keriil6 osszeggel megterheli.

a k6sedelem id6tartam6m a Ptk-ban meghatirozott

Fizet6si k6sedelem eset6n Megendel6

m6rt6kfi k6sedelmi kamat fizet6s6re kdteles.
Megrendel6 kifeiezetten hozz1\Lnal zhhoz, hogy amennyiben a I(bt. 305. S (4) bekezd6se
a 70403648-50526565-55501002 frzetlsi

szerinti felt6telek be6Unalq a Szillit6
terh6re beszed6si negbaLst

nyditson be, 6s kifejezetten hozzfiiirul

szolgpltzt6 a beszed6si rnegbizils alzpiin

p6nzforgalmi

szitmli\a

abhoz is, hogy a

a Szzllit6 iogszefi

kovetel6s6t

teliesitse.

3.2.

Szillit6

a jelen szerz6d6sben rcgzitett

kotelezetts6gek k6sedelmes, hib6s, vagy nem

teliesit6se eset6n az alAbbim6rt6k6 kotb&fizet6si kcitelezetts6ggeltattozik Megtendel6nek:

- hib6s teliesit6si kotb6r: ,iliilnlattev6

hibis

teljesit6s eset6n a hlbdval 6rintett

szerz6d6ses ellen6rt6k 0,5oh/nap-nak megfelel6 m&t6kd
- k6sedelmi kotb6r

meghiisul6sa
meghifsulisi

kotb6r megfizet6s6re koteles.

ajinlattev6 k6sedelmes teljesit6s eset6n a k6sedelemmel 6rintett nett6

szez6d6ses ellen6rt6k O,Sohfnap-nak megfelel6 m6rt6kf
- meghifsul6si

nett6

kotb6r:

kotb6r

ai6nlattev6 a szetz6d6s aiinlattev6nek

eset6n a teljes rett6

megfizet6slre koteles.

felr6hat6 okb6l tort6n6

szerz6d6ses ellen6rt6k 2Ooh-nak megfelel6 m6rt6kf

kotb6r megfizet6s6te

- hib6s teliesit6s eset6n a kotb6r m6rt6ke a hib6s teliesit6ssel6dntett 6n 6s/vagy szolg/ltatas
szez6d6ses afi.r:avetittre tizenot szilzal6k, illetve a hiba kicset6l6s 6ti6n

tort6n6

kikiiszobol6se

esetlt

az el6z6 bekezd6s szerint k6sedelem miatt

fizetend6

kcitb6rosszeg,hr az igy ktszilmitott kotb6r a tizenot szilzalilkot meghaladia;

- t szerz6d6s nemteljesit6se, illetve a teliesit6s meghifsul6sa eset6n a teljes szerz6dflses 6r
hisz szilzal6kz.

e-\

A kotb6t kifizet6se nem 6rinti Megrendel6 azon jog6t, hogy a szerz6d6sszeg6sselokozott 6s
a kotb6t osszeg6vel nem fedezett kfufinak megt6dt6s6t kovetelie. Hib6s teliesit6s eset6n
Megtendel6 csakaz 6m kicser6l6s6tfogadia el.
3.3.

Sz6llit6 v6lhlja, hogy rz 6hala leszillitott

egyhasznllatos mrit6ti textfli4k utin a vesz6lyes

hullad6k megsemmisit6s6hez tort6n6 hozzij6nal6s cim6n az ajilnlatban tett Soh-os6tv4llal4st
a m6sodik rfiszszallitast kovet6en kiillitott

4./

szitnbban 6rv6nvesiti.

Sz6llit6si felt6telek 6s hat6rid6lc

4.7. Sz6ilit6 n 6ntkat- amennyiben hilfoldi

szallit6 - DDP a Megrendel6 sz6khetye

2000.) paritlson, - amennyiben belfoldi szallit6 - a Megrendel6 sz6khely&e

(INCOTERMS

kolts6gmentesen lesz6llitva padt6s szednt sztl\ga le Megrendel5 r6sz1re.

4-2. A felek megillapodnak

abban, l;.ogy az 6"r:tk lesz6)litis6n

folyanatos sz6llitls keret6ben

keriil sor az ililbbiak szednt:

-

A szetz&dott mennyis6g leszallitAsdra esetenk6nt a Megrendel6 6ka| megkiildott
lehiv6sok alapjin, a t6telek jelleget6l fiigg6en, a vonatkoz6 lehivis

eseti

k6zhezv6tel6t6l

sz[mitott24.OO 6r6n belii{ keriil sor.

Megrendel6 az 6r.ft oly m6don txtozik

lehivni" hogy a teljes szetz6d6ses mennyis6g

Ieszillitasara a szetz6d6s hatily Lnak lejdr:tittg sor keriilhessen.

5./

Csomagolis:

5.1

SztJlit6 alesza-llitand6 irut darabonk6nt becsomagolva,6s az egys6gcsomagokon zlejitat
id6ponti6t j6lhthat6an
le. A dobozokon

feltfintewe, a szt)JitAs m6di6nak megfelel6 csomagol6sbm szfulliga

a megfelel6 kezel6sre 6s tirol6sm

vonatkoz6

cimk6k feltffntet6sre

keriilnek.
Megtendel6 alesziJlitari
^tal

el6zetesen kozolt

leszillitilsdn

5.2.

k6rt inr mennyis6get ttgy tartozft meghatAtozni, hogy a Sztlht6
egys6gcsomagolis szednti

mennyis6gn6l kisebb mennyis6g

nincs m6d.

A csomagol6si megjelollsen az al bbiadatok szerepelnek:
4

I
e=A-

)r

Megtendel6 megnevez6se:
a doboz tattalma,

*

aszerz6d1s szdma:

*

dobozsz6m,

*

bnrtt6 6s nett6 suly,

*

Sz6llitisi cim:

6./

Az 6nrk 6w6tele, tritoldsa 6s felhasznilAsa:

6.7.

Az fu,ak fuvarcz6t6L tor6n6
tort6n6

6tv6telekor

fitr:ltele Megrendel5 kotelezetts6ge. Az
krzfu6lag a csomagol6son

Megrendel6

i,r:rt fuvtoz6t6l

6szlelhet6

s&iil6sek

6s

dobozhi6nyok eset6n ielent be a fuvatoz6val szemben
csak dobozonk6nt

A fentieknek megfelel6en az 6nr mennyis6gi 6trr6te\6re tleszal)itiskot

kerii.l sor, mig a t6teles mennyis6gi 6w6tett Megtendel6 a,lesz6)Iit6st kovet6 10 munkanapon
belii{ v6gzi el.

A mennyis6gi hi6nyokdl

6s s6di{6sekr6l a Megtendel6

jegyz6konyvet vesz fef melyet

halad6ktatanul tov6bbit Szillit6 t6sz6te. A meg6llapitott hi6nyokat 6s s6rii{t 6nt Sz{Ilit6 a
jegyzSkonyv k6zhen6tel6t6l

szfumitott 8 napon beliil

sai6t kolts6g6te utinsz6Jlit6ssal

tattozlk p6tolni.

A lesz6llitott 6"rukat a Megrendel6

sai6t kolts6g6re 6s vesz6ly6re az 6ntk term6szet6nek

megfelel6 kortilm6nyek kozott rtktArozzt-

6.3.

Az 6nmin6s6gi

7./

Szavatossig:

6s6tel6rc t felhrczrrilfus fiiggv6ny6ben folyamatosan kedil sor.

7 . 7 . Sz6[lit6 a ielen szetz6d6s dapjfun leszallitasrz keriil6
melt6klet6ben megiekilt

6ruk tekintet6ben

6ruk kozii{

t

szetz6d6s 1. sz.

szavatolia a keszallitast6l szimitott

1 6ves

felhasznilhat6sigot

7.2. Amennyiben

a fentiek szerinti

felhasznilhat6sigr

id6tartam

a)att az fuuk valamelyike

tekintet6ben meg6llapitist nyer, hogy a jelen szerz6d6sben, illetve a Sztllit6 ai4nlqt^6^t
rcgzitett

min6s6gi

pamm6terekeg

k6vetelm6nyeket

nem

teliesiti

6s funkci6i6nak

i

/'/

a-_

megfelel6en nem haszn6lhat6, Szil\t6

a Megtendel6

6hal megkiildott

bejelent6s ^"pi6^

koteles az 6ntt saj6t kolts6g6re 30 napon beliil kicset6lni. A kicser6lt iru tekintet6ben a
Iejfuatid6taram

7.3.

a csere id6pontj6t6l fjra kezd6dik.

Az egyes fuvlta' vonatkoz6 speci6lis felhzszndisi
szez6d6sben

togzitettekn6l

h6tdnyosabbak

felt6teleket - melyek azorrbar- a jelen

nem lehetnek Megtendel6

sz6milt^, v^gy

amennyiben h6ttinyosabbak" a jelen szerz6d6sben foglalt felt6teleket kell alkalmazni - az
illttil<hoz mell6kelt szavatoss{gr el6ir6sok tartalnazhtgik.

8./

Import 6s egy6b enged6lyek, ad6k illet6kelc

8 . 1 . Sz6llit6 az Ai6nlzu' Dokument6ci6ban el6irak szednt saj6t kolts6g6re biztositja Megrendel6
r6sz6te a ielen szetz6d6s specifikici6j6ban meghatAtozott 6ruk forgalomba, hozatalahoz 6s
iizembe helyez6s6hezsziiks6geshat6sigi enged6lyeket.

Import

sz4llitas eset6n a jelen szerz6d6ssel vagy ^z abban foglaltak

teljesit6s6vel

kapcsolatban Magyatorsz6gon kiviil felmeriil6 ad6kat 6s illet6keke t Sziilit6 viseli.

9./

Hatfilyba l6p6s:

Jelen szerz6d6s a felekalAfu6s6vall6phat6Tyba,6s hfuom 6vig mand 6rv6nyben.
A szerz6dilsben foglalt k<itelezetts6gek sulyos megs6rt6se eset6n a s6relmet szenved6 f6l
jogosult a szerz6d6st a rn6sik fllhez rnt6zett ajfinlottlev6lben

10./

azonnahhatAlvalfelmondani.

Egy6b felt6telelc

10.1. Jelen szerz6d6s 6s annak mell6kletei csak a szerz6d6 felek kozos megegyez6s6vel,ir6sos
f orrnibanm6dosithat6k.

10.2. Minden, a ielen szetz6d6s keret6ben a felek 6l:u't egymilsnak kiildott
formiban

(ajinlott

6rtesit6snek irott

lev6lben, telefaxon) kell tort6nnie. Ezen 6rtesit6sek hatAlya a ctmzett

6ltali v6telkor, illetve a neki tort6n6 k6zbesit6skor 6ll be.

10.3. Jelen szerz6d6s 4 azonos 6w6ny6 m^gy^t nyelvfi p6ld6nyban k6sziilt, metyb6l a felek 2-2
plldinytkapnak.

I
"-A_

,,{L

t szerz6d1s elvalaszthatztJant6sz1tk6pen.

10.4. Jelen szerz6d6s 7. szimimell6klete

10.5. A szen6d6 felek mentesiilnek a jelen szerz6d6sb6l fakad6 kotelezetts6geik nem vagy
r6szleges teliesit6s6vel kapcsolatos felel6ss6g al6l, ha a nem telesit6s ellenillhaatlan
kovetkezm6nye. Ellenillhatatlat
kodi{m6nyeket

er6n olyan, az illet6kes Keteskedelmi Kmata

6rteni" melyek

kell

a jelen

szerz6d6s al6i6sit

kovet6en

er6k

6ltaltgazolt
felmedil5,

el6tehthatatlan 6s a felek 6tal elhtrithatatlan esem6nyek kovetkezt6ben illnak be. Ilyennek
f6k6pp, de nem kiz6t6lag a lnitbor6, foldreng6s, t(tzv6sz, munkatigyi vitik,

tekintend6k

robbanis, 6lal6nos Ntyry- 6s iizemany aghtiny.
Az

ellen6llhatatlan

er6 iltat

6dntett

f6l koteles a misik

felet a vis maior

helyzet

bekovetkezt6r6l iltewe megszfint&61 15 napon beliil 6rtesiteni.

10.6. A Megendel6
szerv6nek

v^gy

dont6se

iogszzbityt,

rendelkez6s

alqpiiln

sorra

keriiLl6 struktur6lis

kit6silr- tekintettel a szerz6d6s teliesit6se l6nyeges, iogos gmdas6gi 6rdek6t s6rten6.

6

11./

a szerz6d6s azottnali hat6tyu felmond6sira jogosult tovibb6, ha feliigyeleti

Bit6stig, alkalmazand6 iog:

A ielen szerz6d6sb6l ered6 iogrlrtak:rta szerz6d6 felek megkis6dik b6k6s 6ton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet etedm6f,yte, ^ i"git"

eldont6s6re - per6rt6kt6l

frigg6en - a felek a Esztergomi Vfuosi Bir6silg, illetve a Korrritom-

Esztergom megyei

Bir6silg l<izfu6lagos illet6kess6g6t kotik ki.

A ielen szez6d6sben nefir vagy nem kimedt6en szabrlyozott k6rd6sek tekintet6ben a ielen
szerz6d6s elvillaszthatatJan mell6klet6t k6pez6 ajilnlad dokument6ci6, sza-llit6 ^tal
dokumentici6,

sz6llit6 6ltal benyijtott

m^gyAt ^ny$

jog szabdlyu az ltilnyad6k

ailnlqg mint szetz6d6st dkot6

okm6nyok 6s a

Esztergom, 2077. m6rcius 8.
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Szez6d6s 1. sz. mell6klete
Felhatalm az6 letr6l azonn ali besz ed6s i megbfu 6sm

Alullrottdt.
Koll6t Zokin f6tgazgat6 f6orvos, mint a Yaszary Kolos K6thiz Esztergom teljes
jogu k6pvisel6je jelen ntilatkozat kitolt6s6vel 6s alitttfusitvralfelhatalmazom L Medtech K:ft
(szdkhelye 1127 Budape{, Z;y9ldryr:n6t 60.)), rnint -Szdllit6g hogy a kciztiink, tntnt a 2070.
10.29. napi6n, Kozbeszerz6si Ertesit6ben KE 32598/2010 l<A
megjelent aj6rhtt6teh
"rilon
felhiv6ssal inditott kiczbeszerz6si eljfuils ajinlatk&6je 6s nyerres ajilnlattev6le
Lazatt ,,kiilonf6le
egyszerhaszn6latos mfft6ti textilia" tfugyilban t6treiott v4llzlkor6"i szez6d6sben meghatarozott
szerz6d6sesdiiazK&HBankZt1,p6rrzintlzentll(tov6bbiakbanPlnzrnt6zet)vezetett:

10403648-505?tr,565-55501002
szim$ sz6mla teth6re azonnah beszed6si megbizils :6g6n lrclnyesitse, amennyiben az /drtahnk
rgazolt szetz6d6sszer6 teljesit6s ellen6re a szallit6 szerz6d6sben meghatirozott m6don 6s
tartalommal val6 teliesit6s6t6l szdmitott 30 napon beltil az ellenszolg6ltarist nem fizetjiik meg.
Tudomisul veszem, hogy e nJilatkozattalkiadott
vonhat6 vissza.

felhatalnazis csak aSz6lht6hozz6l6nl6silval

Jogosult megnevez6se:

Medtech I(ft

Jogosult b anksz6nlasz6mr (ebonyolit6si
sz6tnJa):

10918001-0000423-0292000

Kelt Esztetgom,2010 mfucius 08.

<c6gszerfi al6ft6s>

Ztuadik,
<p 6nzrnt6zet megneve z 6se)
A felhatdnazilst

nyTlv6ntat6sba vettiik.

A felhatalmazis nyiv ilntartAsi szima: ..........
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Szez6d6s 1. sz. mell6klete
Felhatalm az6 lev6l azonnali beszed6si megbiz6sm

Alulfuotcdr. I(oll{r Zoltfun f6tgazgat6 f6orvos, mint a Yaszty Kolos K6t}rriz Esztergom telies
jogu k6pvisel6je ielen nyiletkozatkitolt6s6vel 6s dAftilsilval felhatalmazom^ Medtech Kft
rd irt 60.)), mint -Sz6llit6t, hogy a koztiittk, mint a 2010.
(szekhelyez 7727 Budapest, Z"Sliqae:
10.29. napjiln, Kozbeszerz6si Ertesit6ben KE 32595/2010 KE, szimon megielent aiinlattlteh
felhivissJ inditott kiSzbeszerz6si eli6ris afnlatk6r6je 6s nyertes aj6nlattev6ie kozott ,,kiilonf6le
egyszethzsznilatos mfit6ti texdia" tittgyilban l6treiott villalkoz6si szerz6d6sben meghatirozott
szerz6d6ses dij az K&H BankZtt plnztnrtlzeat6l (tov6bbiakban P6nzint6zet) vezetett:.

10403648-50526565-55501002
sz6ni sz6tnla terh6re azotnzlibeszed6si megbizils .6giln 6n 6nyesitse, amennyiben az iltalltrrk
tgazolt szerz6d1sszer6 teliesit6s ellen6re a szallit6 szerz6d6sben meghat6tozott m6don 6s
tartalommal val6 telesit6s6t6lszilmitott 30 napon belii{ az ellenszolg6latist nem fizetjtik meg.
Tudorn6sulveszem, hogy e n5nlatkozattalkiadott felhatafmrz6s csak aSziiht6hozzililnililsivil
vonhat6 vissza.
Jogosult megnevez6se:

Medtech l(ft

Jogosult banksz6rnla szilmt (ebonyolit6si
sz6tmla):

10918001-0000423-0292000

Kelc Esztergom,207D rnircius 08.
I l'uii':.irrI
<c6,gszerfr aliirils>
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Ztuad6k:

K
<p 6nztnt6zet megneve z 6se>.
A felhatalmaz 6st nytlv 6ntafi6sba vettiiLk.
A felhatalnaz6s rlvtlv fintartasi szilrna:

Kerr6tvhyut Pn,. Nyl'U(l'
ME D T E C HK FT
1 1 2 1B u d a P e s t ,
lli0eti ilr 60
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