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Aszcrződés reliesítéséért fclcIős szenólv: 1)r llI<1 {]ábor. cég czcrrl
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lristill1llcLben eglLincscn ljclclr Lilzcjn lz llulillLt nepon és hclr,cn l: alábbr ic]tire],,l. suelnr

L)li]] \ \IlJL ].L }I
\l.írrllrtLlrij r LilzlleszerzéseLról szr]lr] ZilL1, iri (]\ lll, rijLr,énr (n.tollibtlirkbrn ]<br] i]1, j
,urLrrru nlí]t ]rozllcs:zczisi eljlirist ilorlr,llitrlLt ]e l]l']Ltij"])itcrfr, ,,Ui szclnészeri Irríileícsók
llr:szcrzósc szrillitási szerzííctós kcrctében" tirglib;rn. SzlllJirrl rószt r-ert az cliiLisllln, és ,l

ilrlrlilioa.rlirllrroJirr rnc3rlrsgálrl Bírá]r] llizrlrLsig irr rslrtn ;Lllpllin, \;línletkéLó dontósc szerrnr

,,urn cllir,ist ll szcrzr'jcLis mcllóLictiben spcclirlrált irLrk rekrttctillcll, r 1,1lL ]1 .i (]] l]ckcldés lr]
p,lrr;;itlrn rilgzirenelrnek mcgíilcIrlcn ilsszessigcllcn lcgclrirrr,ósebb ljilli.Lt értéLelési szt,tlpont
.rhpill SuliJ|ir<1. lnrnl n]€llts l]lirrllrttcr il 2011. 01, 30-rin kelt ajánleta h tor líbbirllllln nlcLtcs
rlinlrL_l rlepulr i]tclórcl l ], Lúsr rclurretébell mcgnrene. llz llibbr l1:'Lnleri clcnlekke],

3. íész
\lirllru il iNenó ti ll;Lll r Lószerrkórtri

nl.rl1,1ls.:gre. r szcrzrl.Lt s tc]tcs iciclirc r onnnrrlu r]:l

] l iu cLisL ]r.lr,iLLd,] liipo]ilr;ljr nr!gx.1\,l ]egrlibll 1| nrp 60 ap
ic,:ri,llcilll óL) rlrp,
l lil ;r]r lr'lr:i]l,isl q.LrlncL.r illrln,,rpoLb:rll ],Lle]ezt,e,

100,320,000,

ó0 hrlnap

:.l

l cnuelr rtrpláll ;iz rj;nl]rl] fllhn lisbln ittx illtlirlr1lln t,clhn,is) és rz \1ilrlrrLótclL

llrll,uLllenricrLnl;Lrl trl li1l]l]rLllrn l)tjLunle1lli.li)] ir]prirctr fc]tétc]trck eleget rcrr-c icJcJr rz rllíbllr

Szerzijdós t,lLgy,l
\sz.Lzi c]l L,irglx rz irinLrüa,lii .ilrrir ]t--D.]l 2l]]j.]2 ]l nrplirr 21,11.},S 2+1,l'J]8(]
.;iLrmrl tlr.,g;elent ]:t]lú-áslllLll ós r Dc,krLnlrnricróll1,1 rnlghetirrlroLt. tllrálrbli 1l l l)
cn nlpiin szinrrrlnl nrilLltlsia,tL cl l 1c]ll .;crzilc]cs mrllilJrtietlében l]rcgnc\ c tLl l ]

:zcnószcri rrrűtc,ncsék ,r torill1l]rkben: lnLll lrd;il crc]c. szillításn és c]lcnóniLénel

!^, ,) iLt



mcgfi7ctósc,.\ szcrziidós nlcllólrle(et)ében m€ghlliáIozoii rirumennl,iségról e lchn-ástnr

s<ltitrt Nlt,gtenclelrl +_ji) !,/, kal cltéthet,

1,2 .\ száüió kötelezettséget v:íllel arra, hog1 xZ áíuk^t l Nlegrendcló irltll cliilgrcLrltt
ajánlatában rr-reghatírozott ninóségbet N{egtendelór.e1 e$,eztetett kezdó,iruka!7lclai a

NlcgLcrttlclóné1 1ótcsítctt konszignációs raktálba lrelvezi e1 és a szerzódés irlórlrtelll tllrt
biztosítjt a iolyamatos feltóltésót, lcgfeljelrb azcnbal u 1,.sz. rneüéklerben rneghttáLozott
teljes szerzódéses trrennyiség erejéig, Szállitiinlk az l\jánlati fellrívásbln negldotr 12 hlr!
szerzódéses nrennr,rség hamadát e konszignációs r:rLtírban állandóan biztosítenin lrclL

],j liegrendeló az árukat krzáróllLg saját céllrna használhltja fel, annrk hs, i;Lgl
nagl kc Les keclclrni trx,ábbótékesitésére nem jogosult,

szcíződéses éíték:
21 l\ szcrzódés cllcnórtékc: 100.320.000,- Ft+ÁFA, azaz százmillió-háromszáz}rirszezer

Foíint+ÁFA. l\ jdcn szcrzódés alrpján leszáütásra kernló áruk rételes cL]cninlklt t
szcrzóclés ncllóklctc(i) taLrrlrnazza(ák) Áz árak lüegrerrdeló székhel,réIe Lcszállit<ltt ls
N{cgtcttcLcló íószóról át\-ett áfll( sz./rnlázási értékéte r.orutkoznak, Ennek nregfelelócn az

ár;rk a Szá]lító áltai je]cn s7cf7ódés alrpjirr teljesítendó r,a}amerrnlr szolgáltntás
c]]enérrékét tarta]nazzák, igl ezekerr nrlnlcnóen e Szállító scnrnillcn ]l,p!nncll ncllr

1ogosult Níegrendelótól rovíbbi dij \-agl kalislgtórítés igón1,1ósére,

2.2 Fenti ámk a jelen szerzódés hatíl,1,a alzri Liltajtrnck tclontcnclók, lzok nódositásárr - lz
alábbi klr.éte]ekkel - kizárólag a lelclr ítlrsos mcgállapodása alapján lrcrijlhct vlr \z
Ájánllttevó álta] m€gadott aián]3ri átak a7,Ljánj^ttcvó számáta a szcr;uijdós hlrlilt,ba
Iépésétő] szánított 36 hónxPig körötrnek tektitendók,
Szállító kinclczctségct vállai lrrla, hogl, jelen szcrzóclés hatál_va alert közt,edeniil vag,
kózren-e álmia megludeten valamennli akcrós áton tóíténó éítékesítés feltétcLcit ez lcLltt
idószlkbal NIegrencleló részére törrérró s?á]litásokJx ls kiteljes2ti Errnek nlcgiclclócn c
száütáv]k tekrnt!,lélren r jclcn szeLzrn]ésben Lógzíiett áI2k. Felek megállrpodásl rhpjál n

Száütó áltrl rleglrrrdeLen ikc1|)s iíilin3k megielelóen rnóilosrrLnak. ,\z elrclrl
LdőLrLt,rrláró] és lr tnncL sotin érrénles árrkin Száüró legkésóbb lehetóleg lz lkció
nlcarncLiliLsát nlcgclóu <; l() lr:Lp1l1l alt.silcl11 irrtrlzik \1cgrcncLclót

SziIl1trl r iintrek szerrntr rlóLlon és toltn.:rll;rll ]rotclcs l szcrzódes harálrt ahtt,l jclcn
szerzr]dés rirgl,ár kc!c;ő itukle íonitliozó, rz rnnek gt,irróln által rrrcghrdl,tctt
keL]r ezrlénr eket l yevrj részére biztosirtn. lrlenntibel ezeknek l kedveznrénleklek nz
rgénlber,érelére .r r-rregludctctt lLciil íe]téretei lzertnL l Száütri ;rlgosult.

] ] ,\ te]en szerzr'jdós llrpiin ]itlcirlr'; c;cLL nlegrcndcJósck cl]cllórtckc r ti]c]r áltr] rz inrll
lin-éte]ekoL e fur rdcr ólcni szl1llitrjlrvólrn jrucL]Jrcnlrónr lilürtctcrt mcl1l1r,lsóg xlx|]aLlr 1

Lc]lr]llllickben mcaJletiLrrlzllttlk szcr]rrr c.crcnliórlt ln,iLllírrrtl szilnlá]r lrllrpián e je]cn

szerzr]dés i,) ponqállrll íi;gl:Llt;rJrllrL nlcgfclclijcn kcrul ]riiizctóslc.

J, Fizetési rrród, kötbér:
\Icgrctrlclil lr ie]en szerzLiés l1.rpiit rcljcsiti,sre keriiló esetr lelrir-ások e]lenérréket rz
inrknlk l jelen szerzódés .l, pontjibrrr rógzítcrtck szellnú ]eszáűiását kóvetóen, a Száltító
i]L.r] l,LiüLolL sriLmlr llrpjilt r sllnnr \1e3rende]ó :i]t:rlj kó:hcrvótclóncll nrpl:it l,rl ctii 60
nap()n beliil l Szillítr]nrk x Conneízbank-nl'tl yezetett 14220201-02186001 szlinú
szinrlijirr Lilrtónii iutel,issa] ilzcri nlcp, \ sziüri'l iltrl llcnr,ú;rom sz:rmlánrlr rertalnreznLe
Ltl] lz líltlll n\ú]loti kcd\ e7fión] t c,rgr, _ lrrrennliben l SziüLl'l rz irukedr-ezrrrénl
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(]jslllil Liili,l1 sZállrlibin s,llctc],ct1 i ]rc.h,c7lrial1l t txrt,J]rni2ó s7álrrliLl x \ ODxrk.]Zó

liruszinli,l] cglL]rr 1rcl1 bcnlLllrrni, \ lrzctis rbt]rn rz icLilponürrr szl-Lmít rcllcsirennek.
rrliLor l l.,rfrzetésLc kcrlLló rlslzeggcl l\Icgrcndi,ló L.rnJ;szánnijlt nteqr€rhcllók,
tIcqLcnde]ij llz cJlenszolililtlLr:islli'll ered11 rrntlz:'Lsivrl szerrrbel c.lrk 2 _\zillír(] álr^l

cllsrnciL, egnenlii is 1c]ín lllcrelését sz:nlitllrrjr be, \Iegrcndeló lrzctisi késedcllnc

€setón S7álliró a Ptk, szer]iü késedclnrr klnnt fe]szálnítiLsirr jrleos!lr,

Sriütrj a jelen szeí7ó.lósl)cn lógzített lra]tel€Zerbégek késc<lclncs teljesítése is.L.rt .,z

crcclmén1 telenúl eltelt tcllesítési leráticLót kóvetó nurdeu naptlrri nep után ,7 íl;sl)jn
lncgrcndelt, le nem száűtott ./rtu ÁFÁ nó]lrül szánrirort szeÍzócléscs értékének 1() 0," r rzlz
rí, sz|Izxlékl, legfeljcbb .rzonblt a7 ól1ntert áru te]jcs szelzódéSes cl]en,tífékének

rlcgfclc,lri mértékú késedc]ni kiltbét fizctésére kóteles. Szállítrj a jelen szcv,ldé$en
rl]giirctt kötelezenségcrnck hibis reljesitóse esetén 'r hibás t€ljesiiússcl élnten, lz .Lru \1 \
nélkul szÁnírort szerzódéses élTót(c 15',i,-ának, 

^7,^7 
őlenör százalók./rnalr Lrreglelclrl

nléttókű hill,irs te]j€sirés1 kötbéI lrzcrósére kóteles. A l\Icgrcncleló eredrnén,l,cs molnrjsc,li
I.,rfogásl csctón \,IcgrcncLeló íálxsztás2 szeint jogosult a késcdcJrnr kótbét rlgr libás
t€l]esítési ki)tból kilvetelésére. A kóscrlelrri kötbér r,álasztása esetén \Iegícn.{cl(i izl
cSttpán a ó,], P{)ntljxn foglalt hitáfidó eledménítelelr e]tcltót l.ilvetóen jogosult ].,^ trelnl

\íegrendeló elóleget ncm biztosít,

SziIIíLri tudonrásu] veszi. h<lgr,fixrt n!,cltes elárrlattevó nern fizct, tlletre lzimol cl c

szcrzódés teljesitésér,cl osszefüggésben ol1,en lrilltségeket, mellck a Kbt 5ó i. i1l
bckczdós 1r) ponrjx sz€ll]lü feltótclcLnek nenr nregfelcló t/üsxság t€kirterébcn fi.íiilIek
fcl, ós rnell,ek Száüró adókote]cs ia^,edelnélrck csók]<cntós&e alkaLnasak,

szállítási feltételek és h1ltáíidők:
Száütó ]iore]ezcttsógct íáLl2l al:ra, bogl ez 1,2, pont szellnt1 kczcló:írukészletbó1 a

J\íegrenrleló által fclhaszn:ílt rr-rennvisógcr ,r \1egrendeló lla\,ontlr töfténó jel€ntésón]l

s:ámíton 2 napon lleltrl korcles a 12 havi szcrzótléscs nrennr,iség hetmadiLllalr tneglelel,l
ncnnlrségu készier erejéig ismételterr felto]tcnj, Továbbí emerrnl,ibcn l \1egrendeló

|'r,gt.asztása az t, sz, me ékl€tl]cn rneg}ratátozcltt tcljcs szerzódéses melrj \]\L3ct _l

szcró.lós lciátt2 elijn elérr, ]en.c rncghaladja,2 Szállító rc]icsílr l N{egrendeló trl:ibll]
igénr.e szcnlrt fclrlcruló rnegrenclclóscit is az .rjánlau kúásban rneeLltirlzrlrr
tii]rbletrrlennl.isé!] erc;óig, .\nennr,iben l \,1cgtcnrleltí t,r]ame],l, án(k) tclrrntetéhen r
lrczdr] készletllen meghatáro7ott mennlisógní1 nag\.rbb merrn},iségle 1-1n i hrrl
iclLilltést rlegelilzllerl si]lgós szükségc. ;<lgosult czcn menní§égíe l hali íelröltis
nregelózóen rs esctr rlcqrcndc]isr kiilc]enl Szillirrjnlk ez 1 sz, fie ékl€iben n}egidoit icLj!s

s;erzLlcléses rlennlrsóg tc1,1rirc \ \Ie.qlcndc]ó iLlt:Ll liLi]rli:]rt cserl rnegrenrlelésckock
li r uc]Llrctrké n t terte]rrrlznrLlk ke]l e mcercncle]r 1)rennliséget ós l sziLllít,:ls \lcgtcndeló ilrnl
LiIt pi]tlllls 1clőp!]rrriil

\IcqrcncLclij r;l ilulrrt r \ltgrend1,1ri :itrrl cscrcrrkénL irísb.rn rrreglriiJrlL]tt. ós 1clcn
lzerzrlL]rls llclli:]Jcri:llcrl rrlilhrlri árLrkrl irlrlltkozrl mcgtcttcLclósck lhplirr kotclcs l
111€gtlndclc! ]rizhczr itc]it Jril ctri 2 nlpoll llclul. \Icgrcndclri ált.rl jelzert sLrrgils s:L]lrsóg

c,cLén ].l i',ra 8 oll - '1 
+ |](] oti ](),(]tu rclóponürn lcszállit;Lrli,
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i teljcsítós hclr,e:

Péielil,Sá dot L]rcai Kórház Rcllclclr'jLntézet és 1}rLcscti lirlrpont
107ó Rudlpest. Pótctfy Sándor rr,B 2(), Szenlészen osztá]r,

\{egrenclcló ez ,/rlt.rla kezelt konszignáciix raktárból igény s7cllnt 1ráll|ikol lll\ ót.le?hen és

ftlhlsználhnqa ll §ziikséges anl,agolral Á t<rven áru tulajclonlilg2 híétclc,isfl]l keíiil
\1eglendeló tulaj donába,

A lronszignációs taktátl;an elhehezen iituk tekrnterében a ralrrározásr loltslgck Lerhe és r
kár.eszóly az álrlk krr,ételczésekor átszáll X{egrendelólc, \tcgrendeJó frrcles r

konszlgr.lciós készl€let jó gazrh míxtjára kczelni és a tóle ch,/LLhrtó nródort nlcgo rtl ,t

só ilésról, illc§c megserrrmisülésótól, Á NIegcndcló biztositás,r l k<lnszigrríciós -,t,;",
Hteried.

.\rlennribcn a krr,ételezert nrrlagok krcsonragolásn vx$ leth.]sználást wlrir }íecrcnclclti
lTiánlr, r,lgl hibát ószlel, etóll rénylőI e száütór lz 5, sz. ós ó, sz, nrelléIrlctclJlcn szerepló

Iend]r€ü értcsiii.

\1egíendeló x kvótc]c7ctt áflrk fobxm,ttos felje5zésér,e] jclcntóst ]részít, lrlclr,nck 1 etedetj

pélclánvát har.onta utólag a tárgrhónapot követó h(inlp 5 nlp;áig l,i]tc,ies r Szál]ito L.s-cre
mcgl,iilclcni, N{egrendelő a jclcnrés másodpéldínr-át rrrngáná1 taItj2. és az cscrlegeren

feLnrcLulő egleztetések érdekében a szerzódés lcláltiig tnegórzt,

Szállítrll 1tlgosLrlt elózetes llejelentóst kiJvetóerl a \tcgLcnclcliirrél folr,r]l nnLnIu rrrdc,kolrrlrll

zar.arása nélkül eüenól:lznr a konszignácrrls Llkr:lrkiszlet nrrnt]errkor] illxpotlít. lctrt' x

N{egrenclelő által tijrrénó keze]ését, llltérés fe]nerr]lésc cscran i Szá]Liri]nnk 1ogillln áJ1 l
J\íeglendelótr11 kclzix lcltátozás elvégzósót kérni. ér,errte legfcljcllb l,it l]kllonnll.

,\ Száütó a kotszgrrációs raktár feltóltósórc ii]ctle .rz esetr rncgrcllctclósclr belzá]]jtásirl
nlunkrn,rpokon 8.00 óíáró1 1,1,i]0 (iráig, péntclicll ]3,{]0 rlríig iclgosLllt.

\ fcndc].tól eltóró idópontban torti,nó száütásli _száIlító cs.rk \IegrenrlcJó,láretes
iór-áhngllísr csctón logosult,

\z esetl mcgrcnctclisc],rrclr Latte]neznlrr[ kel1 .r tríegrendcló rrcrót,.r száütisr clm.r,,L
rcncielr ]részirrnérrr prnrrls nregner czisit. hxrli\tl(isségét. JiiszcLclisi e5 se;, t e.
dlrlbszirnár Szálljtó inlclllct elérheril.igc, ncll re l rendc]éscl(ci lL, k€]1 xdnt:

lthuibert(íl]incdicotltrtr,hrt, e\.etesúlmcdicorrtur.lru Szillító giílrnri]]x. h(,8l l í€nü
illtcncr elérhetőséger 1elen szcLzrlclis idórillnmi ilitt fcnnt:rrtjl, rJlen-e emcnnrillcn
.Lr]atr iltrlrlis ti]ltólliIr. xzt lzonne1 bcjclcnti nregrcnclelónek. ,\ szi]]irrjnak ll]ltositenir ke11

l7i is. hog\ e tcnLr rnLernetcúnrc bcórllczetr irzerreteket fig,elcmnlcl kísiLi, [nnek
clllrrlrszt:]Lsr r isszrvczcthcrrj kc]ledeLncs s:á]lit/rsbrjl ereclii károknt kotc]cs mcgtrrrLcLri

, .l,,,-, -] r,jl ,r l,, rr
\ rcrlc]clisckct rz rliLlllli cfure keI] lellc]lli l:Lrrln. c mlilbcn
Nóv: Hujbert AlexaIrclra, Vetes Er.a
Fax;06-23-565-55ó
Émlil: alrrrjbett(i)ncdicontul.bu, eveíes@]nlcdicontuí.hu

+! \z csctl rrregrendelés llnplán h;LtírlcLóberr l€]jcsirclt szá]]irá!i r \tcgtendeló rrregbízrltqr l
.zillítrllcr ilcn ltigazolja, .r szirnJn iLtrcL/Lsl a száJJnissn1 cgnldcjúlcg tiltténü.

- 
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5. Csornagtllás
j.1, \ Száüró ll korlsz]qnicl(',s rllrril,]l;r, i]en-c i\IegrcllcLcl<1 esetr ncgrcncLclései lplín :L

tclcphelt,ére leszáütandi-l áLut.rz i)llLg:iLnrl és iellegérrcJ; mcgfclclrl nródon. r szillitás és e

táIo]ás soIán az áru épségénck ccljes megrltzósór biztosító csonllgolásbrn szillitjl Le,.\
csomagolásorr a csornagllan lér.ó átLrt és mcnnlisógér:r krszerclósi cgrségek, ralaninL,rr
ezon belu]r átumcnn.vrsség Poílos nlegielólésóve], tovibbá l sztr nt<lssigr ]ejirlrot jr]l

]áth,rtóan ke]l fc]nrntctni

6. Az áíu átvétele, menlryisógi és rni őségi kifogások
6.L \z áruk leszáütásakor Nlegrendeló képr. selójc a, árut n)ennrisógil!g ár eszi \z ín irel l

!s.]fiagoláS1 egség darebszámának megszánrlálásávll tcjrtélik, \r iru nlelltllegt
átl,óiclének télryél, i]lct!-c az cset]€ges hiányokat NlegrcrlcLclő .r sziütólcrólrc felje9 z1, ,\

szállítrjle r,é]re kerril fcljcglzéve az áruban szemrcrótclczésse] mcgálhpirlretóln
be]<ovctkczett káIosodás, illcn,c rninóség lofogís is,

62 'Ióvcs:iruszáütás, círnzés esctérr Níegrcndeló iz eltélést x szlílnh rlgl szillilóler-éi
mástllatára rávezerr és Szállítii megbízottlár,al aláíln,l az irrrrt creclerr cvlnilgollisábln
rT sszaaclla; ur<il:rgos észrer.étel csctén \tegrclldcló iclzéséle Szá]lítll rz irrr ellzilljt:i.:irin ]

n.rporr belúl saját kóltségén lrlrézkccLik,

ó..j ,\ szíütói gyújtócsomagoláson belüL mcnnl,isógi hárrr,, cltótós, §éír]las mixlf

NIcgrerrdeiónek lz átu lronszignáciils r:rktárbó1 ioltó,l(i L\-érelezósatól ,r,imit,ltr 2

nlunkanapon beliil van lchctósége reklamációt,ll éLr
,\z utrll.rgosan nregállnpított rnennlisóg1 hiánvol,1ól jeglztlikilrrr ret keLl lcllcnni. .\

jegl,zókilrrlr- felr,ételéhez Szállítr'lt , a kifugásrnr és szerrtlc i.]tipolliilin^k. !lLllninl
helr,ének cg1,lrlc;ű meglelóiésér-e1 releíonot regl faxon rrreg kell hí,nj Sz,illítr'l r
bejelentett illcn-c ,Lz utól.lgos mcnnyrség krfogás cscrirr .r je1l,zi]lonrvltn elt<men

nennírség lrifogással érirrtett ternléket 5 rnurr]rlLnrpon belij] kótclcs Llt;nszilliríssrl
pótolrll, S7lt]]ítót c,zen lratárrdó credrnérrytelen clrcltót liöretór,l jogrlslrlt késedrlmi
LörbéIt ko\-ctelni,

ó.4 \Icgrcndeliinek jogábln á| l kifogásolt ánrt :r konszrgrlácirls tlrkrílbln ,r]cglóyó

krfogí*.rlen áIu\,21 h€hett€síteni. rneh esetbcn t hibás, r,agr-csornlgolís<ln beli]l hilrlos
iru r h.rri clsziLmrn,/rsn]í] nerrr k€nllhct Us,ámlázásre. .rnlcnnr]be,rr .r Ilegrcndclri r száütót
l lrrfugás,ir1l r jclcn szclződés szcílílt fc\,ert jegt,zóJ;onlr rncglüldésérel irr, ,,
.\ Lunó:ii kitrlq:'Ls órr inresítésór,c1 k.rpcsolrros koltslgck r li{ogis nleg;rlaprlzottlligl
e:ctill _rll'Ll]ítr'lt, elepLe]rrrsigr esctón Nlegrendelrjt terhclilr,

a5 l1.r e hlngisolr inr ncm p<irolhltó 1]<lr.zienáü(is rlktátból, ú9 Slállitrl ,r beielerltct
liifrl3,iss,l1 értnretr árLlt l lnullilnrpon belLil kt]tcJcs ut:irrsrállítíssll pótoJrri.

ó (, \z liruL l<ln.lignicról r.rkrirllól tr]rtirrL ]lrr éreiét kni ctijcn ószlc]t nrrnóségi ]iir(leiLsr l
}Itgrcnc]clr1 hrlrdikr.rhnul kórelcs irisbln belr:lentrn] l S:illítrlnlk, i rruriisógi kiiogá;
lendezr,:irc r,nrt]<lrri szellá]r,o];rr r sztrzódés ú sz nlclliklctc lxttx]inzz^,

a - l.]cn ic]ezÉüen l|rilr i 1,1 Ponl :7cínu estu nlegrendclisclr tcilesitt,t l,r_in i

rilrrlnlzlnL]ólk

rl ,L {(,



(r l ]1egl€ndclij 1 s,cl,aj.lis lcllcsítéséne]. clisncLisórrjl ite]jesitésrg,,rzolá.) re$ rz ellqletés
nc,qLlg.rdásáról tcgké:rlllll SuilIiLr] teliesitisórr1l. reel ez erró] sZaro ílá\ln,]] éíiesítés

Lézlrezr étclórrjl sz:-Lrlir(rrt ü7.11ól nepon bcIul íásb:rn Lóreles ntllltkozrri,

J-
l

;.1

7,5
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8.
8,1

szivatosstig
:ziüLr1 1elcn szerzrn]cs ;rlliir:i.jr.rl reljes liorii szli rLtrlsslig(Jl fá]li1 llesziLllitásl:l kcrulr1

TcrnóLe]r fellr.rlzníllr,rróságliL;L. illcrr e arre. hogr lzrlJr mcgliltlnek :r rorurkozr1 h Lto..L;i

clrjil iLsr llnlll

SziJlít,] szrr rtrnjr, ltogr, .r rcnniLclr loLr,,rrlltclslLll rlLllnl.r_.,rk r |erlclcltct, r.le L]

Szállit<ll lrilLelezetrséger rá]llr] rlr, hoel oha]l rllmaliclici .ziLLlír IlegrenclelóllcJr, emclrek
lleszá]]itás iclr;ponqában még iega]ábl] 2+ hr'lnepos lejÁnrr ldóvcl tcndi,]keznek. Suillitr_,

]<órclczcttséget \,á]l21 ana, hog a fclhasználáSla nem kenilij tcrrlólrclrcL l sz,rr-rtosság ]cli;

lejána clótr 3 hónapp:rl kicseréll iegalább 12 hónapos lejáratr rdór.el LcncLclkczLí terrlólrlc,

Szállítr] íásban figl.elnezretr N,Iegrenclelót 
^z ^ín 

t^ktáían lór.ó ]<iszleLe szxíll, !!_,i]l

itlcjónck lcjátrátói, l lejárlt elótt legalább 3 lrónappal, N{egtenrlcló e: órresítést kór ctó 1i
n,rpon belti1 koreles tásban elrtesíteni Szál]ítót, hogy az áru rrlitárrlr lir,i készlcte
lclhlsználásrl kerűl e a szalttrlssígi idó lciáítx c]ótt, Amennlrllen nz au Lr l.tl,lil.ír lé\,ó

kószlcte rrenr kerül fel\aszrrálásrlr a szevatosság lejáfta előtt, úgl Száütó i ] j pontbxn
lcít:rlr szerrrrt kőteles eljárnr,

Fl.r Száütó l 7,,l pontban foglalter eJnuhszrje, e lejátt szar.aalssigú terrrrékektt ]iotclcs

klcsctéIni leg:rlább 12 hónepos lejárao idóvel rende]kezó termékre,

Száütó szar,atolja továbbá, hogl,hamlclilr szemó]ynck n]ncs ollen 1ogl, nnlclr, a

lesZáüroft telmék€k hxsZnáhtát akxdályoZza r.a9 kotlátozza.

.\ Sziütó e jelen szerzódés alapján leszáürásra kerülő árrrkrlr a ;c9 ri'ikilrrrri átnilás

dátLLniLtó] szirnított 60 hónap tcliesköíű gaíanciát, iótáIlást vállal, ,\rncnnliben
Szállító a h]bás áLLr l;clclcntést kőr.etócn nern tcljcsíti r lil1llt kote]ezctrsitcrt, u;, _,

\{egretdeló eljátlrnt a csete érdckében a Száütó kockázatára l, lriiltségére.

EngedéIyek
Száüró jelen szerzódés alapján lrlzárólag a hatáhos szebván1,o]rlll]l, nlinósógi ctóírisoknnk
rncgfeleló, a forgalonrb:r hozataLa vonatkozó ergeclélt,ekkel I€ndc1](7aj lcnnl]Lrl
száüüat Níegrendeló részére.

.\rncnnyiben bálmcly tr:ínék rekirrtetében az elóítt engcdiJr ckct risszavrlnllik, .r tertlék
fotglrlnlazásállalr 1chciijsógót fclfúggeszttk. r-agv nregszirntetrk. a Szíllitó ]<]rctcs e

kr]rtrJnónlckril1 N,ícgrcndelót hxlx.léktl ltnul íásban érresíterrr,

\ lrnuelikc1 klrpcsol:rtblr kc]ctlic,cü igizolt költségek Száütór terbelrJ;

\nrnnlrben rerr o]r,ln ternlék, :rmcllr cI r l,rescrr rcnnék piltolhetó. (rIó1. lllcn! x,(rl(

ellcnrLralancL llc;rinriLisiLr'll r telek esctcnkinr J<lzr]scn ilhprlclnlk meg,

{(,



9. Szerzíídósszegés
91 Szcvőclésszcgóslrck rrrrnr]suL rnrnclcrr o1r,en rrreglrtertirs rlgl rrruhszr:is, enrclrnek slltirr

]linlclrik ti]lilgszlbálr. illcn e ;r szerzócLis elnpián ilt terbcló ilárnlcll, kclrclczettsóginek

tel jc;ltisér elnnLhszql.

L],] \nenlll]llen l Szilliró e szcrriidést megszcgl, kiltbér ós kártéririsi fulelrisséggcl t,rnozlJl,

lnóre, ha bizonr_iql, hogr e szerzóclós tel;csíti+e sorl'Ln úE, jin el. lh<lgl, az al l&ttr

]lelr zctben l-rlrel:'rbrn elv:aLIl:rtó

\ lcrltl szcrztlcli-sszcecs kórettrct m érrr er llr'l] nerrr nlcrrresít rz,r kijruJnélr, hogl l
szclriiclésszcgisL 

" 
S,i,IUL,',, ,..u,,. g"r.1,1lkodr'l szcrlezct irínritásitl. telugleletórc 1ogosult

lzerr ]nrézlicdisc okozz;t,

\leerc clclő nz cJlcrrszr,lgíltrLisbill €red; úfil,,]§,jyil szr:rnben csek ,r Sz|Lllító ilte]

"]lsncn eglncn,ű és ic;itt krl erelésit besziuniLhatjr be, rdcc]rn,e kiilill"s,,
ki]tl]ér]ganfér,

Ót nlrnkantpor nreghal;LcLó kiscclelrrrc: szá]litá, csetén \tcgreIrctcLinek i,,g:ilr,n i]l

blrmlcLik féltól a megtcnclelr tclntéket l]€szeíc7íli, és tz csetlegcsen fclrncriil,l

kósedeloi kőtbét összegévcl nem fedezcrL , tr]btlletkolciget Szálüti,vll szembcrr

éllclrryesítcni, |,bben a2 esetbcn N{egtendeló késedelni lriltbétrc nerrr 1<lgosult,

.\ kötbéí negfizetésc rrem érinu \{egrendcló ezon jogát, hogr a szcLliidéswegéssel

okozott és e l<'ötbér ősszcgé\,el ncm fedczetr kátánek megtétítését kör,etelje. iJlen e cgr,éb

rgónr,eit én,ónyesítse,
i' szcwódésszcgésse] kapcsolatos egyób kátendczésre vonadtoz<i rgénrcin nil ,r

N{egIerrclelónek jog,ábarr á]l a szerződést ításos íormában felmondan nz llibbi cscLekbcn:

"l.",lrll.ib." 
a Száütó a szerzódésben meglratározotr hatáLidón bclr]l lcm ni\\j.t)x k ú

ár.k eiészór 1,igy egr tészét vagy lra :r Szállítr1 c]nuhs7tla a szctzódésból ,ldórlr] cgl,éb

r..t.L",.n"égó""i. ftátelczetts;gcinek) tcljesítésót és hx a S7állító czc,n mrrhszrása]r neln

horrx helú r Níegrcndeló nrrlasztási éttcsitésének ]<ézhezvételétól sZimítl)tt 10

nrrrnkanapon bclül,
Ábban ai esetbcn, he Nícgrerrdeló fentickbet rogLeltak okán a szcrződést ieLlonctje,

S7áűtó lncgliúsL ási kórbét fizerésére liiireles, ,d rneglrrúsulásr kLjtllér olirtéke e
mcglrúúsuláss2l éírrtett ánr szerzódéscs értékóne,k 20 % a,

BáLmely ncm szerzórlósszerű tcljesítós jogi fcírfltxítás néLküL elnlg,rdásn :r.xleglndeló

rószérói ncm éItelnc7heió joglenoncllrsként azcn tgéa,ltőlr-lgl igénlclrLól, mlcllek l
\ícgtendelót a szerzódóssz€gés ]iix,etkc7fi énl,ckónt rr-regillctik

,6

10, A szeíződés hatálya
1(),1 .|elen szcrzóctés annak aláírása napján lép hatálvba, és 36 hórup lrltilozott jclótartetnt,r 1iin

lÚtre'N'Icgtendetó^aó/2012,(ItI.}s)I{otm'rcnrlcletre6gr.clernlc1l)oniófcltételtk.]tLr

".., "".i.t". h.t x hivarkozoit kotmárrl,rendelct dapján beszerzis r,r]ósu] nteg jclul

kózbcszecési cljárásban negadott teljesíta{i határidó ]ejáítx clóti,

10 ] ,\ szetzóc]és kózós megátlapodássa1 bármllror megs7iinterhctó !eg], fclLlont}rr"

iir_] .\ kozils mege$,czésen tú]fielrócn a fclek a szctz&]i:st cgr-olclelú 1o9r rl,rtkozlnrl

l."ncikl"ul] fcilllon.lássel) is nregszünretlictrk lz tlábbrak szcrrnt, \zolne]i hatáltú

tilrtroncliLss'rllszcrzóciéslsótelnctszetvcdettféllílr:rl-kál'tórítésirgónr.éne]ifcnntaníse

t(



nrc]tetl sliintellrcrlj nreg. .1úicnllribcn i nriL§]]t fó] i s,cll(]désbcn meghllin],,]li c,

fiillx]tkotclc7cLtséqtltisméielrcnnellltcl;csirri:satilek3l)nrponbcli]lt'irg;rli;rlsLirrln
scm LLldlrllr rncgeqlc7n] .r szel,zóclésszcaós rrreQitólósének tclrrntetébcn, \ szcLzrjdrl ti1

;ogrllLrlt l .zcrródést n)\ álrlri 2l.nl]1l ]r.rtá]]r tl lcLnolt]rni r mis]k fil sirlr,os

lzcrzr'iclésszcgisc cstrén

1i+,\](r.]|.nilrillszcttpl.1iclnlorrdáscseribctrrleL1.1nclilttórü!crén]'csrlirrlomlc.é1
Llqil rs nicg kelJ LL]lcLr:ni,

LLl.\rnennl]llcn]elelr57cr2ódéscg\I€J1.lcre7.\ttellescgós;lóllenrrgr'résztlcnérr'ónrLelen
Jcnne r-;Lgr t]rr énltclcnné r;ilrrr. lr lzerzór]'s érllnrcsségc celebcl(llcr ru onben

f.n,,n.rr".l, lrn,órc, lr:L c las7 né]ILil x fe]ck i sz€lzódó!l nefi ]iijli]tiél \ olnlr nrc8,

11, Szcrződésnódositás
'L] 1 A szcrzódést nindkér fól belegrczésércl ljzáróJag r l-bt Ll2 l-ibtlr tbgleJtlf rhpiitt

irásllan ]ehet rnódositani,

l 1,2 \-cm minősLil szerzódósmiiclosításnak l fclek cégjcgi zékllen u, , ánrllrrlrL ldltrib,rn, ig
kulilnilsen a székhe]yóbcn, kópvrselóibcrr, bankszánJlszlinibln. ilicn,e frr r aE

tclelolszán-rábat bclrör]etkezó változás, tot,ábbá e szcr7(idéskot's és tclj,lrc, s,l,in,L
txPcsohttártókadxtaiblrrbekil'etkezóváttozás,.\ZemLítctt\.áltozásokól;r,éÍ]nrcllfé],;]
rnlrstk tllct 1rZ escr köIű]fión),eltól liiggócn vx!T, clózetescír írásban 10 nrpos

herár-rclóvcl v:r$, a r-áltozás bckilr-etkczését (bcjcgi,zését) ki;letó ]0 naPon llclii] k'ltclrs

órtcsiten, lrii,ór,e jelen szcLzódés 2,2, porr!át, melyle az ellllarr foglaltak az irÁrrlnrLólr,

12. Egl,iittlrrííkö dé s

1,2.1 S;xíi,l r kszá]jítís akartált,ozratása esetón idóben táiékoztala \Iegrcnclelót rz

akldálrrlkól és a l<isz/rütás ílj j.lőpontjátan,

12.1 \ hitékonl e$ürúnúkiiclés érdckében \lcgrendeió x lelnékek ]elenn]s rnennl l\Lgi lqen ,
cserén,l,ag}, rendkívrili helyzetbcn erró] a körűLtnérrlról és l várható igónl c]íól in n,ímilii
Szállítót,

AIkilmazandó iog
]elen §7clzóc]ést \lrgv:rrország jogrendle szerrnt kell értclrnezru, -\ sucrzódisllcn neln

szibál\.2oir kéídasckben elsósorban a kör,etkczri jogszabá11,ok:lt kel1 lrgr clerlbc r cnnt: e

Irolgiii tön-énl,kónrv, e kózbcszerzésclról szólill 2011, ér,i C\/lI1. rorr inr

1r1. Eljáíás jogvita esetén

_]elen szcrzóclés r.ógrchejtásár-ll kapcsolatos minden vitás kérc]ó.t l felek llókós úrort

kisételnck neg tendczlll, l\ békés úton ncm rendeziretó \it:í§ kérdó,cli tldonrósitt,r
szcLzódó fcick \{egíendcló székhelye szcrrrrti járásLíróság. rilrr-énlszók
illcrékességét kiltik kt,

13.

]5.

1i L

Eg,r éb
]eiel ,z"r,ajciés nrílt kilzbeszerzési eljárás lefotltarásl után i.iti lótrc, m€h linrllesz, rz",e

u- -f-' {r



ta,] \IllrLclr lclrrr sztrzódés licrcri1)!n l telclr:'Llrrl cgrnrísn,,rk ]iulcL)tr irtcsitésrrek irtltt
iorlllrllrn ic].r']sorban ie]clixon, il]ene ljitrl<ltr 1cr,élben) kel] tortónnie, ]luen értesirl,c]r

hzt/rll.r a cirnzett áttaL r.ótc]ktlr, lllerve ncl,i történrj kézbesítéskor./r11 be,

15,3 SzáIlítr1 l szerzódés teljcsitísének reljcs idómtrama x]3tt tu]ajdonoSi sZeí]ic7ctór

Mcgrcndelő szárníra rr-regismcrhctiivé teszi és az alábbi ü5letekl'il l\íeglr:ndciőt
hlladékrnlanul órtesíti:

Szá[ítóbao kó7\.cLctten va$ kozíedetúl 25% ot meghxlzdó nrlajdrni részesccLóst

suctcz vahrne\, olr,an iogi szemé\,a,Li]\, jogi személ},isaggel rrem rendclLczó glztlasig]
trLrsaság, xmel,!,nem fcle] llleg 1 ]<bt, 5ó. { (1) bckczdés É/ pontjábln negl' ntárt lr< ltt

fe]tótcIeknek,
Szállító kózvetettell \-ag}, l.öz\.etlelrLil 25% ot meghaladó tuleldoru tészcsccLósL szerez

valemcly olyan jogi személl ve5 jogi szcmólliséggel llem lcnc]€lkezó g^7dx,:1g]

társlságbln, xrrle\,nerrr tilel rneg,r Iibt. 5ó, § (t) bekezdés É' pontiál),Ln rrleghat;1llzrlrr

feltótc]cl<nc]i,

Fbbcn az esetbea Nlegterrdcló jogosull és cgl,bc,n kótetes a szetződést ie]nondnrti hr
szLiksógcs olr,:rn határriór-el, .r.eiv leh"t,,. rc,zr. b.,g ,r sz.LzüJc".c1 errrrren fclrd.rrr

ellátásátó1 gonrloslrodni tudjorr,.\ fclnondás esetón e Száüró a szetzó.]c\ lne-,7ü]L\ú
clótt máí telicsítctt áttr szerzódésszctű pénzbell ellcnórtókére jogosult,

l5,,l Ahenn_\,]bc1l Szállitó külföldi artiililletóségú ki;telcs x szeúódéshez !Lll1 f{]n,lkl)7(1

negl'atalnazást csxto]ni, hoi]y ez !Jctósóge szerinu adóhatóságtól e mlglar lclilh,rtósic
közvet]eotr1 bcszclczhct Száütóra r.onatkozó xdxrokat 1z orszáj]ok ko7a]ri ].,g§€géh,

igón1llci.étele nélkiil.

l5,5 Jelen szctzilrlós 6 clb egr,nással szó szcrrrrt megegezó póld./url,b,rrr késztilt. .\ srcrzódés 5

db eredctl pólr1./rnya Ntegrendelót ós 1 credetr péktán,l,a pcdig Száütót !leü ficg,

L5ó ÁlrrLíron lclcl< r iclcn szerzódést aktaruklral nregegczóncL találták, és jrlr,ihlglinrg

\]rl]é]Jetck:

1, sz llrllólJct: cljiLtist tnlgncliió lillrn:is
,,, L'," ,,t,,

] sz, nlcl]iLlct: 1l\.ILeS n]in]il
1 sz, nlclliLlcL: irLill]izrr
5 sz, nlclliLlcr: ]iiíogi_lnlis rendle az liru átr ételekor
ó sz, mcl]ikcIt: Xltttiiségi hfogisok
] sz rrrcllaklcl: \Icgillrprldis korrszrpác],',, lrklir 1,1reqírérére ál llljkll]tctrlsr]re

]ilrrl;Lpcst.21]11, iprüs ltótllp ]. ttlpjln

Tsn-l'Lrl
g117glt.)

'Zsl

._ ,-L,



Ártirblázat (Ajánlattételle1 megegyczőcn)

-l, sz, nc]lé]det

ÁRTÁBtÁzAT

Rész
száua

Megnevezés Kóclszóm

Mennyiség
36

hónapfa
ltlb)

Nettó
eglségáí
(Ft/db)

Nettó összáí
(Ft)

széles
dioptriatartományÚ,,c"

haptikájú e8ytestű
hidroíób akril

5zemészeti műlencse.

Medicontur
860FAB /
860FABY

3300 30 400 Ft 100 320 000 Ft

t^,.§-
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5 sz, tne]iék]tt

Kifrlgásol/rs tenclje az ./tíu áN-*ételekor

\ Sz;iJlitrl :lrlit cszlrozéret sziüqr lc l rrreqrenc]elt irut. lz íluáL. ótcl sor:in r c*lmrgrllisrln ószlclt
LLllsó szenlrerételezósrcl nlcgiLllrpithrtrl rlcnnlisógi hi:ílrrt iLn,itclkrlt jca:óklllrllcn kcl]
tilgziLtn, r tlinr ossig is LclJrnl;icit] rl'Lrgr inlrtr prlnLos tncajclolisórc1,

,{ 1e5zőkónlr-et a száütóeszkilz lr:zctójének tlegleg,zésének telti]nLetéséve] kell l]ínnt,

.\lnenllr.ibcrl a Szi]lító Fuvlrozót vesz rgénl,be a s:crzóclés reljesítéséhez, ú9 Lotclcs lzt lz l'Llt:Lll

benrriiton számlán is l€lnint€ini, _{ Iiu\,alozó közbenjórtérel \,égzett száütás esetén \Iegrende]ő
nz álu án.ótclckot kóteles l mennr.iségi és mllóségr kifogásokar jegl zókilnllbe rL L]ljlltt ,L

rlennlisóger és mtrróséget befolr,ísoló körü]nréníeket ellenór.zni, vltlniLnt r 1cgrz<ililnrr
rncglrLildósóvcl szállítót tájékozt2rlx nunden oh,nn körii]nényró], amely a fu:rrozrjr ll szcnbcni
rgénr,érénlesítéséhez sziikségcs,

\ ,rr ,, (l,. ^l |l!|| , || krU

l ntegrendelés és a szállít/rs eglczósógót

gr újtócsornagban röfiénó száütásnál a csomagolási €s,ségek dxrabsril)lit és ílhporit. tu
szu]rsigcs, a gl,újtócsotnegok súlr,át,

l fellt]r] á]ta] a szerzódés vonatkozii eliiirásar szerrrrt llkalmxzott mcgjcltnúscltcl, 1L cí,nxqt]l;it
és címke e5,ségét, :r tclmalt mcgjcLa]lósót. kis7clclasat, i fcltuntctert hatáselósségtt

H:r a tcrml]i át,,ótclckot a fur.areszkóz vag1 a kűlderrrény nincs clcdctr /llllpodlrLn, lJlctrilcg e

megrendeló az áruban külsó s7emle\.étclczóssc] káft, sérulést, hányt fec]ez fet. l fur-lrozór,.rl
ín,ételkor kírr-negállapitási jeg.zókótr.r.et ke11 fclr.cnnie,

Hr a SzáLüró vlgr, fuvarozil ncgbízonje l jc,gyzókőnvl.bcn foglaltakat nr:rn jsrlerr el. nkkor l
szerzót]ésben rogzített röric1 úton rneg kcll hilni l szállító iIlctékesér, aL,rnelr l rlegérlrezésérg.rz
áru ín-étele megtlgadharij, l\rncnrlliberr a Sz./r]lítci az értesítése e]lerrére.l8 rjr,fu beii]l netn ki]]cL] ki
lz ellenórzésre iogosult kap\.isclójél. a Nlegtendcló kér tánű,21 énénlesircLr 1cgiur'lkilnlvrcJ
rcgzíti a Jlifogáslit és a klpcsolódó kártérítési igénl,cit, l\ jcgzólrlrlrr. eglrk példánlit ,r

mcglcndcló lz án-éte]r e]Lsrrretvénlhcz csarolja, és e9 pólrlánl,ár 3 nrpon belul Száürón.rk
ntegkriklt.

\ 1cgr ziikrnrl,v feh,ótclat x \,Iegíendeló köteles l száütójegte és fuvarlcr ilLc fcllcgr.znl

,\llerrltltben l kiildeménlrrck :r klszolgálmtáskrlr fcl ncm ismerlretó, cie Lrrr'l1.rg fcliidclcn olrrn
sinilcsc, r;Lgl triánllr ran, amc]r fur.trozás ]rílzbcrr l(cletkezh€retr, erriil :r kiszrllgiltlt;i:t lrcx,ctri 3
llrpon belril ke]] furerozr]trll kárrnegilhpítási je9zókónvr, fclvótclór as e sziütásrr'll szenr]e
,lrtisit lrir:rll \ kirescti 1cqr , ókorrrr.lröz melléke]n sziiksógcs lL ilrrl erél nráso]ltár, r.lhrnrnt
\ícgri+Lielrí erre r onrtlrll;<]l cllqedé]r,ezó ]etelét

\ nlcqlillrPillrtt hilnlr rlgr lériilis csctón.7állít(') nlcglcjldetó lilé lrehclilrrl]rnul. cLc Jcgkisóbb n
./.l,a;LLarl,cil Lt,t hilá dólrcn 11lró7ltcdjk x D.],násrólr;Ll,r cserérő],

._,)
,u(
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Minajségi ldfogá§ok

\lcgrcncieló telqlhcllén Lrregá1llpítort lnrnilségi hiba csctan .r nennllségi hián,, rneEíll,rpitisiLtt

tonltklz<j szabá]r,okat lrc1l mcgfclc,lóen a]lllilnlzni.

Á rlinósógi hibáról kószult icgl,zókón\allck rrrlrrrllzolilrt az aclatokat tlrlt2llnxzfle kcll. rmjt a

mennl isógi lrránl jcglzaj](ajn\ i'e Lutlt]rrrxz, 27z:r1 ez eltirósscl, hogl rtt pontosarr lel kell nlnrcni:

a nrinósógl hiba pontos ismcrrctósét,

l felmerrilt kát mólrékéL,

- ír}]latkozelot,ltta r.onatkozii.rn, hogr rnillen rgénleket kir,árr ón,érrl,esiterrt,

az áru étkezésénck idópontját,

a krfogásolt mennl,iséget és a csrlnagcnási állrpotit (,lrigllrál).

Megrendcló a rninóségi kilogásokat a Száütóínl s:enllen lleszáLlitott, iilen-e a kons:ignácrr'ls

rektárbat elhclyezert tetméke e]óftt felhasznáüatrlsági icLrltrn:rrn .rhtt érr,ólr\csirhcú, ez 
^zolrbxrl

cslk az ercdcti kszerelésre vonatkozik.

.,{Lq
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1. szilnú mcllók]et

Níegállapodris
KorT szignácitis taktál létesítósórc és nriiködtetésórc

,\rrrtll liLrclilrr egIlészrril

Pétet§ Sándor tltcti Kritlráz-Rendelijirrtózet és Bilcscti KözPont
Képvi§eletóbcnI Dr. Sásdi Arrtal főigazgató
il07(l Budlpest, Pótcrír _\irrclor ,-r, 8 2l]]
AdószáÍn:15.+92]20 2 +]

száml^szám: 10()23002 0031ilú: 00()1]{]()i]t]

miot \lcgrenclelő (lr torábbiakbarr, nurr N{egtendclő)

Cógnév; Medicontur on ostechlrikai Kft,
K;|\ i.cletebcllI Dl l - ,_,, r ,

Széklrcly: 2072 Zsámbék, Herccghalm úr 1.

Cégjegyzékszárn: 13 09 060398
Cégbíróság: l3uctapesr Körllíék1 Ta]n,énrSzék
Adószán: l02 5]99] 2 13

Statisztikai szárrrjel: 1025399j-3250 1 ]313

S7imÍn.Zám| |iY'-ll I llr Iqúi]l_)

A szeízíidés tcliesitésééít lelelős szcmély; Dí. Eló C]ábol, céi](ezeró
llxnt _§7állilii (x ioíábblakban, m]nt Szálütó)

k.]7öti, 1 nr Szeízíídíj Felek kózort az alulfuott napon ós helyen, ez alább] feltételek szeürl

1,) Szá]]itrl jcLcn rnegállapodás Fc]ck álta]r nláírásánalr napján a \Icgrcndc1,1 Szemószcti

Osztált,iLlr ]ótcsítctt korrszigrrációs raktárta szállítja a Száütási Szcrz<'jr]r]s ] szilnri
melléIdetébcn tész]ctescn felsorolt rclmékeket,

1 1, ,\, irx.láS-áivétel tén\,ól, aírnxk dánrmát. a l'elek áttl] áítt o]rminron r-l5, bizollr lrron
(átiitcti je!ízókónln-, szállitrlLcvél) rógzitcni kcll, nrellrrek 11 pólclánllr l Szcr;<iidr'i

r, 1.1, l.rl' rr-g ,z,,l,,l br,,k z, r

- Száütó
- \tegtendeló: Ánlaggazrlá1Iloclási Osztá\

1.?. \ konsziglácrós rlktár] készlct a Száütó nLlrlclrlniLt kópc:l

L 3. _\ k<_,nszignációs raktÁrból felhasznált terlrlék \1eeteidc]ó rósu órc rilrLérró ]eszánllázísirrr
Száütó akkor 1ogclsLrlt, h:r a konszlgrircLrls rlLLlírr készleret l mcgrcnclclós :l]lpján úiból
felróliorte. azt N,ícglcndcló száütóler-i1 lrlrpiin lrrbilr _rzerűen rgazoltr

1 1 izáIlitrj kijelentr, hos a konszigniclós rllrriLn lrcszlcr 1t nósége mr]]dclltrcn nlei]fe]€] n

r ,lll.rtlozó etóírásokrrak. mcJr ct 1,c,lc,k egr rrrtcsctt cl]cnódznck

: . ',I...Lmdeló a konszjgnic1,1ls rrlitiri készlt,tcr r rrlrrir ntis részlettól clkL]la,nilclLc11 ii1,:]1ji,

! ,: Illzrgnációs takt.iLr-llószlcrcl kezelij szcnrilr l konsziqnácrós l<ószIcnrl klpcvllaro,

13
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nr]1l.t.11íéle iIo11rozgásl (nlx|]tis7ter krsz:'Lllir:is, tiszlcüinités, ielheszlr:ilisoL pótJásl.

lilcslcBc§ I(ó§l]cl, cseíeirLl rtgr 1clirt szllltoss;ígi hltliiclclű termékek vrssz;rLülclése stb.]

cslLlr rnLrlrllrót lcll ilt.r1 a]áít iLn,óte],r eIryacrl,ilrnlcI. t<llillbá szállitr]lcr illel cg,tln

Száüró l<otcllzi nlegit. hogr, .r ]ecsrl]rkcnr konszr,.tácrrils rakríLi l,ószlerer a llcgl,nrJrlis
lrózlrezrétclótól szl'Lnlíttln 2 nxpon l]clii] leltillu.,\ ncgtcrlcLclisrc leszáütott tcl-ó],ct
Sr:íLlíLr'l l i\Iegrcnrlcló Slcn]ószeü Osztlll l lé§zére lzáüthatjlL 1c

Szállítr] l szár-rrlár n mcgrcnctelés tcllcsitósóL lrilrercien jourlsulr benliltlLtli, rrneller
\Icgrrndelc1 lnnxk ín arclól llilr,et,]jen r rcllesitéstól szárlitrlrt 30 rrepon belLi1 carenlít ki

1.) Felek mcgi]l.rpodnlk abb;rrr. hogl lz l, su, nlcI]óL]etben ]e]zcrt lcll11ékek lelmtcrctl
egsógát:rit Száütó l szerzr]dés icLrjtrrtrnll l]rtt ncrn cncL,

5.) ]eleo rncgáJlepodást Felek i szillíiisi szelzódós rdűtlLltrrnir.r iriluk.

ó,) Felek megállapodnek abban, hogl r sziütásr szer:zijrlis is 1clcn \IegálJlpr;cl:1" rliíl,isit
Irövetóen 1 héten bcliil sz./rüti! a kcilszignicrós rlktárkészlctct fcltr]lu,

7,) ]clen megá]lapodás r.ógrchajrásár.el kapcsohtos mrnden r]rils kólclésr a fele]i blkis itton
kisórelnek megolclnnl. 

^ 
békés úton ncm rendezlreró r,itlis liótdések €ld(, n,", ,

szc17ő.ló íelek éírékhxtátn]l íiiggóen a N,lcgLcndcló széklrclI szcLrnrr llírllsirg
IozirLóhgos illetékességét köti]r k],

8,) A jelen n]egllhpodásbln nem szlbálrozott kéIdések]ren a Ptlr, szxbáh.Li xz i|ilr,,.íló]t

9,) Jeten szcl7óclós.l .lb egr,rnássel szr1 szcLint rnegegyezó példániban készirlr,,\ szcrzóclós 2

db eredeti póltlánva a nrcglendelót és 2 elcderi példárrva pedig a szálliiól i]eü mcg.

10.) ]clcn negá]lapodást Felek, jnini lkaramkkal olindcnben rnegegezót jór,ihlglr'l]rg niák
.ná.

lielt: Budlpcstcn, 2014, ,iprils hó 1, napján

^zgató SziLllitil kóprlsclcLébcrr

!'.L
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