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késóbbiekben együttcsen Feiek kőzött az alulírott napon éS hel},ell az al'tbbi l!]léle]cli szerinl:

PIi l. Al\4Bi IT-t]M
AjáDlatkéló a köZbeszeúésekről szóló201l,óvi CV 1. tőlvélry (a tolábbiakban l(bt,) 83, §

szerinti nyilt közbeszeúési eljárást bonyolított le 12/2013/Péterf},.,,[]j szenószcti műlencsék
bc§zcrzése szitllítási szcrződé§ lieretébcn" tárgyában, SZáilitó rós7t \ctl aZ eljáíá5bal1. és

benyúitott ajánlatokat ncgvizsgáló Biráló bizoltság javaslata alapjárr. Ajánlatkórij diinlése

szcrinl ezen eljárást a szerzódés me]]ékletében specifikált áruk tekinLetét]cn. a Kbl. 71, .§ (2)

bekezdés b) ponljában rögzítettekrTek megfelelőerr ösSZesséliébcn 1cge]ijn,",alsebt] a]iilllat

éItókclési szempont alapián Szállitó, mint nyeíes ijállatte\,ó 201,1.0],27,én kclt ajánlala (a

lovábbiekbarl nye]tes ajánlat) alapulvételévc1 a l, és 2, rész tckintelében negnycrte. az llábbl
ajánlati elemekicl:

l. rész
l. Ajánlati áI (Nettó !t-ban a részenkénti teljes

a szerződés telies iclejóre vonatkozóan
2. Fi7ctési haláIidó (napokban nregadva, legatább 30

í7r)i\l|.I l1,)

60 nap

60 hLinap
lcgalább 24 hónap, legrs!]9!! É'! irg4up)

,l2,525,00().- l.t

2. |.é§7

1, Ajánlali iil (Netió ]:t-ban d tesze]rkenti tcLles ,+,080,000.- Ft
idejére vonetkozóanj
nlc_t.Lilr a, l<gl l.Lbh i1)

nlcnnl lségle. l szerzódós tcl]es
]. FiZelési
nlp lcglclic

])ittáric]ij (napoklran
bb 60 nap) !9_1!p ..

], \'állall JólrL]tási garancie (hóllapokban l<ileiezle.

; _/_

lcral|rbb 1,1hónap. lcgfeljebb 60 hónap)
oU honJp



],] .\.]c]cn sze|zói]js ll.t]rjiilr ]óüciö\aj escti nlegrende]ése]i cilcnérlélie a fulck il],rl r7
ánlk át\é!elekor a lil\erlc\é]cns7állilóle\élell álucilikcnkénl 1'eltiilltctctl lneiltr]se!t
alapján l kclsobbickhetl nleghaliilozottlk s7crillt cscterTliélrt kiállitott sz.il11lák alr|]],]11 J
jelen s7cl7ij.]és ],) pL]nliáLran 1-oglellaknak ilcglelelóerr keriil kifiZetésle.

3. t'izetó\i mótl. liötbér:
\1egl,eurleló a iclcn SZclzóiiés alap]iin te]i.sitósrc l(elüLij ese|i lehivások el]enéílól(é1 aZ

:1r,LLknak a jelen szerzódés -+, ponliáball rögzilellek s7c.inti LesZ'!]]íliisát kö\,eliien. a

S7állító állal kiállitott szánrla J]ap]átl l sZánl]a l!1cg|enrleló iiltali kéZheZ!étcléDek
napját köletó 60 napon beLül a Szillitónak a PNB Parilras Bankná] \,ezelell

l3l00007-02508590-00603,180 szárnú szallnlaljille lönéllii átLltaLássa] fi7cli rneg, A
szillitó által bcnyíljtoll szán,]lának lartallnazlia kell aZ á]tala rl}iljtott kc.hezmén},l
vagy arnenn_viben a Szállíló az árukeclr ezrrrón1, összegét kiilön s7l'imláhell

szerepe]teti a kedvezményl laltalnlazÓ szánlát a \!niltkozÓ árus7ánll.ival eg!,tilt l(ell

benYil]tani, A fiZetés abban az i.]őpontban SZámíl teliesilcttnck. arlikor a kifizeLésle
l(erl:i]ó összeggel \4egrendelő bankszánrláját megterhe]lék. \lcglendelő rrz

e]leiszolgáltatásból eledő taltozásával sz.mben csak a SZállitó által e]isnle . epvnenlű
és lciárt kö\,elelését számitha{a be. l\4egrerrdelő fiZetési késede]ne csctón sZállíló il
Ptk, szerirrti késedelnj kamat 1'e]számítására jogoSult,

3. ] sZállíló a jelen szcrzódésben rögzítetl kötclczettségek késedelnes teljesítése esetén az

eledmónytelenül ellelt teljesítési határjdöt követó ninde]] naptári nap ulán aZ iliisban
mcgrendelt. ]e nem szállított ár,u Á}A nélkü] szánitott szerződéses érlékének 10 9"í-a

aztz ííz százaléka, legliljebb azonban az él,intett áru te]jes szerződóses ellenérté](ónek

megt'e]e]ő lnórtékű késedelmi kötbér fiZetósórc köte]es, Szállító a.jelen szerzódósben

rögzített kötelezettségeinek hibás teijesítóse esetén a hibás teljesítéssel érinten. az ár,tl

Ále nettilt szánított szcrzódéses értéke 15%,ának, aza7. írLzenöt százaléliárra]<

rneglélelő né ékii hibás leljesítési kölbél fiZetésére köte]es. A \legrerrdeló
eredménycs nlcnnl,iségi kifogása esetén N{cgrcndelő választása szelill jogosrrlt a

kéSedeInli kötbér vagy hibás teljesitési kötbér követelésé]-e- A liéseclelrli kötbér

váIasztlts.! eselén Megrendclő azt csupán a 6,3, porrtban ioglalt határidó eledmén}le]en
(l,cllc' ,U\ Élo. r Jogo5LlIl \ö\ eIe]r,,

].2 llegrendelö clóleget nenl biztosít,

3.] Szálliló tudomásul veszi. lrogy nint n)ertes a.jánlattevó l1en llzet. illctr'r: színol el e

szeí7ódés teljesílésével ósszcfiggésben olyan költségekel. ncll,ek a KbL. 5ó, §, (1)

bekezclés k) pontja szcíinti leltéte]cknek nem rleglelcló tltlsaság rekjntctében

rrrellilnek l'e1, és tl-telyck Szál]íló adóköteles jövedelmének csökkentésére dlkitlnlasak,

,l. szállítási íeltételek ós határidők:
4,1 Szállító köte]ezettségel r,állal arra, hogy a7 ],2, pont szerirlti kczdó ár,ukészletbó] a

N,legrendelő álta] felhasznált merrnyisóget a lrleglendeló havonta lőllélló jelcntósétijl

száiított 2 napon beliil köteles a 1] hav] sZer7ódéses menn1,jsúg harnrar]ának

tnegfeleló lnennyiségr|i készlet crejéig islnótcllc1r 1é]tijlleni, Tor,ábbá anrennvjbcn a

Meglendcló fogyaszlása aZ ], sz, 11l.1ló](ictbell megh.ltiiío7ott teljes szerzLidéses

nennyiségel a szeúőtlés lciála eliitt cléli. i]]etve rnegha]adja- a Szi,illitri tcl.jesiLi a

l\,legrenrlelő további igénye szelilt fclnlerü]ó rrregrerl,ícléseit is az aján]ati kiírásbari
meghatározott többletmeni!,isóg erejéig. .{nlcnrrviberr a Nlegren.lcItj vaLame]} áru(k)

tekintetéberr a kezdő késZlelben lneqhatilozoll meún\]sógnél naglobb ncnnrisjgLe

.-, ;L.



Fentiek alapján ez ajánlatl 1e]liVisban (or,ábbiakban t:clhir,ás) és aZ Ajánletléte]i
JOk(lnrclltáci(iban (rc\iibbidkl]irl Dokrrlrlelrtáció) rögzitctt feltélelnek elegc1 tó\,e 1eLek i]Z

illábbi SZe[Ljdés! kii!ik:

szerZódó! trirs,a
1.1 .\ szel,zóclis tárgla az ajánlatkérő által a TED-en 2013-12.17. napján 20l3,S 24:1-

-1].l180, szánlmal nregjelent Felhivásban és a Dokuncntációban megh.!ílozott. és a
jelen szc|zódés me]léklet(e])óben megncv.7ctt ilj szetnészeti nliilcncsék a
tor,ábbiakban: áruk adásvétele. szállitása és ellellértékének n]ept'iZetése, -,\ szeíZódós
rlelléklet(ei)ébel neghatározott á!mennyiségló] a lehíl,ások során NIegle dcló +30

%,kal e]térlret,

1-2 A SZá]lító kótelezettsóget vállal an,a. hogy aZ ilukal a \legícndelii á]tl] ellbgadott
ajánlatában mcghatározoit minóségben Megrende]ó\,e] cpyc7teteil kezdó árukósZlelét
a N4egrendelőné1 létesített konszignációs raktár,ba hcl},ezi el és il szer7ijdós idiita ,anlo

alalt biztosítja a folyamatos 1'eltöltését, Legfeljebb azoiban iz 1.sz, nre]]ékletben

lneghatározott teljes szerződéscs nlenn}iség ereié]g, s7állíti)nlk aZ Ajánlaii
felhír,ásban megadott 12 havi szerződéses mcnn)iség halmadát a konszignációs
raktárbaü állal1dóan biáosítania kell,

],] Megrendelő az árukat kizá,ólag saját céljaira használhatja íél. annak kis,, r,ag}

nagykcreskedelmi továbbél,tékesitéSéIe nen] jogosult,

Szcrrodese:. értéL:
2.1 A szerzódés ellenérléke: 46,605,000,, FtiAFA, aZaZ NegyvenlratmillióJrats7ázöíeze|

lorint+ÁFA, A je]el1 szerződés alapján leszállításra kerüló áruk lételeS ellcnéftékél a
szerzódés rnelléklete(i) taltalmazza(ák,). Az árak Megrendelő székhcll,óre leszállított
és Megrendelő részóól átvett áruk számlázási értékére vonatkoznalt, |nrrek
megl'elelócn aZ árak a száLlító által jeler' szerzódés alapján teljcsítcndij \i]l.menn),i
szolgáltatás ellenértékét tartalnazzák, igy ezeken túlmenőcn a SZállíLLi se]nln]l},cll
jogcirnen nem jogosttlt Megrendelótól |ovábbi díj vag,v költségtérítés igén]"lósórc,

2) Fenti írak a.jeIen szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendók, azok nrildosílására
aZ alábbi kivéteiekl(el - kizáró]ae a lelek irásos rnegállapodása a]apji'ln kerülhet sor,,

AZ,Ajánlattevő álta1 negadott ajál]ati árak aZ ajánlaftevő szirnára a szerziic]és
hatályba lépésétól szánitott j6 hón.Lpig kötöttnck tcl(inlelldijk
SZá]lító kötelezettséget vállal arra. hog),.jelerT szerzilclés 1ratá11,-a alatt kaj7\,ellcllü] VOgy

kö7vetve á]ta]a neghirdetelt \alan]cnn),i a]<ciils ár,on töIléDij értékcsilós feItéte]eil dZ

edoil időszakban Megrendeló részére lij éiij szállításokli is kiteljeszli, |inek
nregfelelócn e szállitások 1ckintelében a jclen szcrzóclósberl lijgzílell fuak, Fclck
rleeálIapocllrsa alapián a Szzillíló íltal mcghirdetett ekciós áliknak nlegtilclilerr
nTór]osrrhrak. ,\z iikció időrafiamár-rll és az errnek solán é],\,ólrycs árakról Szíllitó
legkésóbb lehetóleg az akcjó nlegindílását üege]ózó l0 ne|pai érlesílerli lartozjk
Nlegrendclőt.

SZíl]itó a lilliiej( szelirlli módon óS firlnlában köle]es a szerzódés hatiii}e a]irtt a.jeien
szerzclclés 1árgl,ál képezó árul(ra voDxlkozó. ttz annak g}áftarja áhiil ltleghjrdctett
keal\,ezmén),cket a \ic\,ö részére bizlositani. anrcnnl ibetr ezeknek a kedlezrnónl,eknek
az igónlber,ételér,e a rncghildelell akció 1e]léle]ei Szerint a SZálljtó ]o8oSLllt,

_ _].,



].] A ]elen sze|zódés alapján létlcjij\,ó eleti nrcgícndeLéseL< el]enélték. a le]eli iihal aZ
jILLk li1l,ót.lckoí a luvar-ler,é]err,szállítóler,é]en á,rrcikkenkónt liltünle1(ll n]rnll\ i\(!
alapján a kósőbbiekberl nleghatiiío7otiak szelinl esetcnl(ónt l(iállítoll SZiifulá]( aIapJirl ir

1cJcn szerzildés 3,) poitjában loglall.knak l,ncgfclclőcn kerlil kiilzetósrc.

_]. Filctési |nód. kötbéI:
\,tegrcId.ló a jelen szel,zőclés alap]án te]jesílésre kcrlllő eseti ]ehiviisok §]]cnér,tékét az
irrr]<rrak a jelen szelzijdés ,1, pol1qában rijgzitcttek szeriili ]eszálLításál kö\,etiicn. a

S7állító ri]ln] kiállitott 57ánl]a alapjín a számla \4eglerlclcló.i]ta]i kéZhc7\,ételétlek

napjáL kiifetii 60 napon belül r SztlliLrinak a PNB Paribls Bankná] \ezetett
13100007-02508590-00603.180 szálnú számláiára 1óIlénő iitutalással lizeLi 11lcg, A
sZállitó .iltal berl}íljlott SZínllilnak laíla]lnaznia iiell lz álta]a nl,írjtoLL liedvczményt
\ag} .lnel]D),ibcrr a SZ.i]]í|ó aZ árukedlezrnénl,öss7egét kl:i]ön s7ánllában
Szelepeltati a licJ!eznlél1}1 laítillnl|1Zó SZáilát a \onalkoZÓ ár'LlSziinllá\'al eg},ü11 kel]
bcrrl.u]tani. ,\ lizeLés abbal az idilpontban s7ánlít 1eliesilellnek, amikol 1liilizetésre
l(eriiló össZeggc] \4cgrencleló barrkszln'lájit úleglerhcltél(, lIegrenclelij az

cllerls7o]gáltatáSból eredi1 t lloziisá\,al szenben csak a S7állitó illtal elisrn.lt, (-!) nclnü
is lL,]1tl1 L(ijvelelésél sziiülíthatja be, N4egl.ndc]ó fiZetési késedelnrc cselén sZá]]ító a

Ptk, szeriúli késeclelmi kamat iélszámitására iogosult,

],] Szállító a.jeLen szerződésben rögzílelt kötclczcttségek késedelmes tcl,jesilése esetón a7

ercdmén},telenlil eltelt teliesitési hatfuidót követő minden naptáíi nap L]lán 17 írásban
megrendelt, le nem szállított árU 

^IA 
nélkül számított szerzijdóses éIlékéúek ](] % a

azilz LíZ százaléka. legleljebb azonban aZ éIintett aru teljes s7erzijL]éses e]ienórlékérrek

megfeIcló mértékíi késede]ni kötlrér lizetésére köteles. Szállitil a jelerr szcrzijc]ésben

rögzitett kötelezettségeinek libás teljesílése esetén a hjbás te]jesíléssel érinlett, aZ áIü

Áp,4. nekii] szánitott szcrződéses értéke l5%-ának. az:dz l|zei(\í szl'lzalékírrirk
tnegleleló nréftókú hibáS leljesítési kötbér llzetésére kötcles, ,\ Nlegrcndelő
ereclnónyes nrennyiségi kifogása esetén Megrendcló választása szeúl]l .jogosLrll a

késcdclmi kötbér vagy 1ribás teliesítési kötbé. követeLésére, A késcdclrlli kölbéI
\,á]asztása eseléi Megrendclő azt csLrpán a 6,j, pontban l'ogla]t hatáíicló erednrén),teIen
( lc]1.1kJ\cj. <nju3u.tll, kd\cle lli,

32 N4egíendcló előleget nem biztosít.

],] Szállitó tudomásul veszi. lrogy nlint nyerles ajánlattevó nem fiZel. i]]el\e Szán]ol el e

szcrzódés teljesílésével összeli]ggésben o]yan költségeket, mel},ek a Kb1. 56 §, (i)
bekezclés k) pontja szerinti 1'eltételeknck nctrr megíé]e]ő táNaság tc](intelében
meriilnek le1. és lnel_vek Szállító adókötelcs iövedelmének csökkentésétc alkallnasek,

,l. szállitísi feltétc|ek és határidók|
,1,1 szállíló kötelezettséget vállal arra, hogy aZ 1,2. pont szerinti kezdó írukószlctbijl a

Megleidelő á]ta1 t'elhasznált merrn;,,iségct a Megrendelő havonta tö],tónó iclellléséló]
számított 2 napon belül köteles a l2 havi szerződéses mcnnl,iség harrnldának
meglelelő mennl,iségű készlet erejéig ismételten feltöltenj. To\,ábbal amenn),ibcn e

N4egrendeló log}aszlása az 1, sz, me]lékletben meghatározoll leljes s7clZődéses
mennyiségel a sZeIZődés leiárta előtt elórj, illctve meghaladja, a S7állitó teljesíti .L
N4egleidelő to\,ábbi igénye szerint fclmerii]ő megrendeléseit is az ajárrllti kiirásban
nlcghatározott többlelmenny]sóg erejéig, An]cnn,Yibcn a Nlegrenrleló valanlcly ijrll(k]
tekirllelébel] a keZdó kós7letbe]1 nleghatiiroZot1 mennl,iségnél nagy,obb Lnerrnl iscgrc

_ -..")



\ lLn - i hal i liltő]tést l11ellelilZalel] - siilgós sZl:]ksége, jogosllli czen menn\ jségíc a havi
lillöliós lllcgeLijzóe]] is escti megrende]ast kiilclcni Szá]lílóiak az ],s7, lne]Lékjelben

nlegld0!l telies s7cr7ődóses rneDú),isóg telhére, -,\ Nleglendcló á]ta] kiil.1öt1 cscti
rne!r.nJcléscjinek ár,rLcikkenként trutalrnaznjul ke11 a rncglende]1 meDi),isóget és e
száJlitirs \Ieglendeló ir]fn] kúíi Ionlos idópont]át,

Nlegrenclcló a7 árllkat a \4egrendcl(1 l]la] eselenként irásban nlegkiilclijtt. és .je]en
szerzijclós nlelléliletéberl lalii]ható áILlkIa 1o1ratk()7ó nle!:IeDde]ések alapjáD köle]es 3

lncg|endelés kéZheZvótclót l(ij\eLó 2 n3pon beltil. N,leglendcló á]la] ]eLzett sürgós

szükség esetén 24 óra - 8.00 , l4.00 óra közölti idópontban leszál]itani,
A teljesítés he]yc:
Péterfy Sándor ljtcai KórháZ - Rcndelőintézet és Baleseti Központ
1076 i]udapest. Pélelli Sárdor u,8-20, sZemószeti osáály

4,2, lvlegrcndelő aZ áhl a keze]t konszignációs raktárból igény szeiint b.írnikol
ki\,érelezheti és t'elhasználhatja a szükséges an},agoka|, A kivett áru lU]ajclonjoga

kiVételeZóskoí kcrü] Megrendelő tulajdonába,

A konszignációs raktárban elhclyezelt áruk tekintetében a riütározási költségek lell]e ós

a kárveszély az aruk kivételezésekor átszáII Megrendelőr,e, Megrende]ij kőt.lcs a

konszignációs kés7lctet jó gazda módjára keze]ni és a tőie elvárható módon m.!,i\ ni il
sérü]éstól. illetve megsemmjsü]ésétó], A Nlegrcndelő biztosítása a konszigDiiciLls
raktárra kiteried,

Amenn_viben a kivéte]ezett an_vagok kicsomagolása vagy felhasaálása \út.u1

Megtcndeiő hián!,t, vagy hibát ószlel, elaől a tén,vről a szá]lítót az 5. sz, és 6, sz,

n.llcL'erelb<r .z<replo lendbcrr elte.iti,

Meglendelő a kjvételezett áruk folyamatos leljegyzésé\,el ielcntést készí1. am.lJnel( l

eredcti példányát havonta utólag a tárgyhóiiapot követő hónap 5, napjájg kijteles tr

szállító részére lnegkiildcni, Megrendeló ajelentés násoclpéldányát magánál la ja, éS

az esetlegesen lelrnerülő egyeztetések érdekébcn a szerzódés lejártáig negórzi.

SZál]ító jogosult elóZetes bejelentést követóen - a N4egrcndelőnél 1'o11ci rnurrka

ii]dokolatlan zavarása nélkü] cller'őrizrri a kollsz]gnációs raktárkészlet nlinderrkori
á]lapotál, illetve a lv,legrendelő áilal történő kezelését, E]térés fe]merülése esetén il
SZállítónak .jogában á11 a N4egrendclótől köZös leltál,ozás elvógzéSét ké ii. ó\,cntc

1cgfeI jebb kél a]kalomnal,

45

4, ],

4.4.

,lR

.l 7, ,\ Sziillitó a kons7ignációs raklár feltöhósérc. illetve aZ eseti megrcrrdclésck
b.s7állíliisála nlLlnkalllpokon 8,00 órátLi1 ].1,00 ór.iig. pénleken 1j,00 óíáig ]ogosull.

,\ 1'ent]ekló] cllil. i.lopontball 1öIlénő S7állilitsra szállító csdk Megrcndclö elijzetes
jó\ iihag\ á5e cs.lcll iogoslll1.

Az cscti nlegl,enrleléscknek Lalulrna7niLrk kell a Nlcgícndclii nevé1. a szál]ítiisi clllleI" .r

rclldclt liészitnléni pL]ulL)s nrcgncvezéSét. hatáseróssógé1. kiszelelési eglsógét és

dalalrszlllniit SZíliiú inlclnet cléIhetósége. nlell,r,e u lende]ésekct lc kell adni:

r!!!]!§Z!]!!]4I]rr , és Szillíló galantiilja. hogy r 1eDli intcrnct
c]élhetóségel jelen :z.r,zór]és idótaítanla alatt 1innLlrltja. 111ctl,e anrerrny,iben

Ll .j1,

|,9



ldrh,álloZáS 1ö éi]ik. aí azonrli]l beicIcnli nleglencle]őnek. A sZállitónak bi'1osilanilr
licll ilzl is. lrogy a lellti inlemetcilnle beér'kc7ctt iizenetekel ig!,e]cmmcl liiséri. Fnnck
c]nLllas7tisa visszivezclh.tó Iréser.]e]nlcs szá]iításból eíedij károkal kaiteles megtéri|eni,

\1egrendelij n]cPrcndeléseil e]k|i]dhcti laxon js,

,\ lencle]ósclict az alábbi cinre kcll 1eLadnj faxon. e,nrai]ben:

\ér: Szirlai Szilvia
Fal: ]6 ] ;16]-9081

Emai l : ugyliLszolgalat,hungar) ialcon,conr

-1 9, ]\Z eseti nlegrerrclelés alapján határ,idóbcn teljeSílell s7íllitást a Nleglcndeló negbí7ottja
a sz.illitillelélen leigazolja. r SZánlla áta.iiisa i 57állitássai eg),i.]ciiileg löIlénjk,

5. csomag0lá§
5,1, 

^ 
SZí]lító a konszignációs raktárba, illetve Megrendeló cseti megrendc]ései rLaF]iin a

tclcphelyére ]eszállítandó ár,rr1 az állagának és jellegének megléleló módon. a száJJítás

és a tárolás solán aZ áIu épségénck teljes megőr,zését biztosító csomego1llsbai] szállitja
le. A csolna8oláson a csomagbatl ]évó árut és mennyiségét a kiszerelós] eglségek.
valanlinl aZ azoí] bcltili árunrennyisség pontos ncgjelölésével, tor,ábbá a sza!,atossálli

lcj.-rrrLnt-ol l1lL"Io ln Kell le]linlelr'

6, Az áíü át\étele, mennyisógi é§ minőségi kifogások
6,1 Az áILLk leszállitásakor Megrendelő képviselője az árut mennl,iségileg átvcszi, 

^ZálVétel a csomagolási egység darabszámának megszámlálásár al rörténik, Az iLru

mcnr'yiségi átvételének tényél, jl]etve aZ esetlegcs hiánt,okat ]\4cglendeló a

szállílólevélre fcljegyzi, A szállítólevéhe kcrüI l'eljegl,zósrc az áruban

Szemlevételezésscl megállapítlratóar' bekövetkezctt krirosodás, illetrc rnjLloscgi

kilbgás ]s.

6-2 'I'éves áIuszállitás, cimzés esetén Mcgrende]ő aZ e]térést a számla vagv szálLilóLe\,él

máso]atiin lál,ezcti és szállító megbízottjával a]áíratva az árut eledcti csonagolásában
visszaadjai utólagos észrevétel esetén Megrendeiő .jelzósére Szállító az árLl

elszállításáróL 3 napon lrelii] Sa.ját kóltségén intéZkedik,

6,] A szállitói gyűjtőcsonagoIáson belüli mennyiségi hiány, e]térés, sériilés lnjatt
Megrendelőnek az áru konszignációs mktárbó1 törlénő kivéle]e7ósótól szilmitott 2

munkanaporT belül van ]ehetősége reklan,tációval élni,
AZ Lltólagosan megá]]apítolt menrryisógi hiányokól .jegyzököllyvet kell lclvenrri. l\
jegyzőkönyv felvételéhez SZá]lítót - a kilogások és szernle iclőpont]irnak. r,irlamint

helyének egyideiű megielö]ésével - telefonon vagy laxon meg kell hílni, Szállitó a

beielenlelt il]etve aZ utólagos mennyiségi kilbgás esetén a.jcgyzijköD}\,ben clismert
rnennyiségi kifogással éIintett tennóket 5 munkanapon belül ki]leleS uliinSZállítással
pólo]nl, szállitót ozen hatáIidő ercdménytelen elteltót követijen jogoSult késede]n1i

kötbért követelni,

6] J\lcgrendelónek jogáhan á11 rr kllbgásoll ír,LLl i't konszignációs raktarball meg]évó

kil'oglista]nn áru\,al helyettesjtcni, nrell,csctbcn a hibás. \,itgy csonlago]iison L]eliil

]riánl'os árLr a lrur i elsziirnolásnlL] ncr'rl kerülhel kiszárrllázásra. anennyiben a

1\{eg|enrlelő a Sziillítót a kilagáSíról a jelell ,jZer7ódós szelirrt ie]r,ctt jeglzókönl,r
nlegLi]]désé\,cl órtcsili



\ nlirlilségl kliigás ól,r énl esilcs;r :l \. :" :

nle!la]xpoZottsiiga csetén sZá]lilót. .1lal]10l--,:l i:.. j :, ::_ :]' : : 
-:

6.5 ll1 r ki1'ogllsoLL iiru ncnl pi)lolhaló e k.nsZi!:lJ.:": ::.].:: ,

kilogissal iIintcn ártrt 1 üunka|apon bc]!i] kLil. l,i ..:.,:::j,. : --

6 ó AZ artl lionszigniici,lis ralitá[b(i] lörtó1lt ki\élelé1 k,,\J,,,:]: .,jj. :

\lcg|elrrleló haLadól<talarrrr] kötclcs iriisba| bcjclcntcni . !.-_: :::,
liitilgis leld!-zósóre vcltrelkozó szabál},okat a szelzclc]és 6 sz ln. .;.i.r:: _ :

6.7 Jelen lcjczeLben iltak a -+,l ]rotlt szel,ilrli escti nleglenilelés.,k 1.i].:]:..- , .

irlkalrnazanrlólk.

6,8, Megíendcló a szerzi!!1és tcljeSilésénc|( e]isrrrer,éséró1 (teljesiléSigl17o1.1 l 1 ]" --
elisnTerés rnegtagaclásáról legkésiibb Szil]iló teljesitósétiil. virg\ itz crról szú]ó ilá.5lil
éíesilés kóZhczvételétől számitott 1iZenaj! napon belül írásban kiltclcs nlilalkozni,

7. sz;tvatosság
7.1 Szi]]ító jclcn szerződés aláírásá\,al telics kir{i sza\dtosságo1 vi]]a] a ]cszilLLitúslt

ker,ü]ó Tcnnékek l'e]használhatósiigála. i]letve .ula. hog}, azok nrcglelelnek a

vonatkoZó halósági e]őirásoknlü,

'7,2 Szá]]ító szavatolja. hogy a termékek lol,vamatos.u1 a]kalrnasak a rendcltetésslerii
haszrTálatla,

7,j Szállító kötclczettséget vállal arra, 1rogy olyan termékeket szál]ít Nlegrendclónek.
amelyck a leszállítás idópontjában rlég legalább 24 hónapos lejárati idóre]

rendclkeznek, Szállító kötelezetlséget vállal arra, hog,v a felhaszná]ásra ncm kelii]ó
tcnnékekel a szavatossági idő lejfula elótt 3 hónappal kicseréli legalább l2 hónapos
lc járati idővel rendelkezó tennékre.

1,1 Szállító irásbarr figyelmezteti ]!'Íeglende]őt a7 áru raktáron 1évő készlete sZJt.rtoslj,ri
iclejének Lejáláró1, a 1e.járat clótt legalább 3 hónappal, Megrcncieló aZ éllesitó5t kö\,eló

]5 napon belii] kőteles írásb.ln éltesiteni Szá]litót, hogy az árrr riiktáron lé\ó készlete
ii]hrrsználásra kertil-e d szavatossági idő lciárla eLótt, Antenn,vibel1 az itu íal(táron

lé\,ó kiszlete nem kerii1 felhaszná]ásla a szavatosság lejárta clőtt. úg},Szállító e 7,]
pontban ]eillak szerint kötcles eljárni,

7.5 Hrr Szál]ító a 7-4 pontb,ln fogIaltat e]nulasztja, a leiilrt szulatosságil tcrnlékeket
kötcles kicseré]ni ]egalább 12 hónapos lejárati idó\,el lelldelkezó termél(lÉ,

1.6 SZállitó szavatolja to\,ábbá, hogy lrzunradik szernóll,nck nlrrcs o11an.joga. amel1 a

]cszállítot1 termékek haszná]atát akadályo7za vag\ kor,lálozzlt,

,".1 A Sz1l11íló a jelen szcrzódés alapján leszá]]ílásl.| keliilii árukla e jeg),Ziikön,Yvi álidis
dlltuDláió] sZáíDitott 60 hónap tcljeskörii garanciát. i(itáLlú51 i,áiJa1, Anrennyibctl
Szíllitó a hibás áru bejelentóst követóen nenl tcljesili \,ál]alt kötelezellségeit, ilgy a

\le!lendelij eliáillat a cscre érdekébcn a Szálliló kockáZatára es kajllségére.



8.
1]l

]i]

3.1

9)

9.j

9,1

9,5

lj

Engcdólr eIi
Szt]LLiló ltlen szcrzóclós alapján kiziirólag a hatállos szlrblán1,oknali. nrin,-isegi

eliijlilsokrrak mcglilelij. a 1olgaLonba hozrlalIa vonalkoZó engc.ló1},el(keL rendelkeZii
tcrrnéliet szá]litlrat N,leglencleló lészére,

:\nenn!ibcn bárnlcl1, temék lekintctóben rZ e]íjill engedól,Y.kct visSZavodiik. il

ierrnóJi lorgalnlazllsának Lehetiisógé1 ]elliiggesz|ik, \,ag),mcgsziinlelik. a S7állíló
kötc]cs ir L(iilLillllétl\ekrril Mcgrenclelót haladóktalanul ir.isben érlesiteni,

^ 
1'elllj.kl(cl kapcsoLelbaD kelet]ic7ett igrzolt költségck S7i1l1itól terhelik.

.Amerlnliben r an olvar] tcínlók, rmellve] e kicsett 1elDlék pótolható. erlijl. i]]et!e azok
e]]enértékónck bcszárnitásáló] a 1'elek c5etenként köZajsen állapodnak meg,

9. Szerződésszegés
9,1 Szcrzódésszegésnek rniltősiil ninden o]),!l1 lnagatitítáS vag), muldszLlls. amcl,\,nek

során bármelyik fél jogszabály. illetve a szerzóclés alapján őt teíhclö blrme])
köte]eZettségének te].j esitését elmulasZtja.

Arncrrnyiber' a Szíllíló a szcrződést negszegi, kötbér és kár!érítésj fclelósséggel
tallozik. kivé\,e, ha bizo,lyitja. hogy a szcrzödés teljesítése solán úgyját el. ahogy aZ

aZ adott hclyzctben á]ta]ában elvárható,

A fellti szelződésszegés kövctkeznrény-ei aló1 neln jncntesit az a köriillnény, hog,\ a

szerzódésszegésl a Szállító, rrrint gazdálkodó szcrvczet irányítására, lelügyelelére
jogosLL]t sZel,v il]tézkedése okozza,

Megrerrdeló az ellenszolgáltatásból eredó taltozásával szemben csak a szálliró i]lal
elisme egynenrii ós lejárt kö\,ete]ését beszáníthaúa be, ideérlvc kü]a,nüseD

kötbérjgón_vét.

Öt nlur'kanapot rneglraladó késedcIrrres sziil]ítás esetén Megrcnde]őnek jogában áll
harmadik léliől a megrendelt tennéket beszerezni. és aZ esctlegesen f'elmerülii a

késedelmi kötbél összegévcl rTem fedezett többletköltséget Szállitóva] szenrberl

éívénycsíteni, Ebben z esetberr N4egrenc]e]ő késedelmi kötbérre ncrl jogosrrlL

A kötbér n]egfizetése nem érinti Megreldeló azon jogát, hogy a szerzódésszcgóssc1
okozott ós a kötbér összegé\,el nem fedczctt kárának megtérítését köretel.jc, illetvc
egyób igényeit érr,ényesitse,
A szelzódésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igén)ein lú] a
Ivlegrende]őnek .jogában áll a szerződést írásos fomában felnlondalli aZ a]ábbi
esetckbcn:
amennyiben a Szállító a szelzódésben meghatáIozott hatiiridőn beliil ncm szálliUlr le itz
árrrk egészét vagy eg) részét vagy ha a Szállító elnulasztia a szerzijdésből irdódó
.gt,éb kölelezettségének (kötelezellségeinek) teljesítését és ha a Szállitó czcrl
rnu]asZtáSait nen hozza helyle a Megrendeló mulasáási értesítésének kéZh.Z\,élclétail
S7iillitott l 0 mLrllkllnapon be]iil.

.-l "a)



Ábban a7.se!ben. 1rl \IegI,erldeló 1ilrtiekbelr loglaltak okiin ir sZeIZódésl tal]llon(üa.
Szii1)1tó lrreghiirsrrliis] kötbér fiZetésir. kijte]es, ]\ rneglriúsrrlási kötbór mórték. a
rlcghiilsrLlássel érilrte11 árll szerzódéses éfiékénck 20 i/ra.
Bilnle1l,ncnl szerziidéssZcIú le]jesilésjog] 1inntrrliis nélkiili clfogadása a \legrendeló
r,észér,ij] llerll érlelnlczhetó joglenondáskórtt azon igérrylil1 vagl. ilénvckről. arnc1l,cl< a
Nleglendelót a szerzódóssz.gús kö!,ctkc7mónJ,ekérrl nlegillelik.

l0. A szcrződés hátílya
1 0, 1 Je]en szerződés annlk aláirása rT apj ín lép hatályba, és 3 ó hónap h atálo Zott ] diitafiarn la

jön lótrc. Meglendelő a 46/2012. (IIL28) Korm,rendeletle lrgyelemmel boll1ó feltételt
köt ki arra az csetrc, l]a a hivatkozott kormányrendelet a]apján beszerzés \alósu] meg
jelen közbeszerzési eliárásban megadott teliesítési hatálidő lejárta előtl,

] (],2 A szerzódós közös megállapodással barmikor megszüntethetó \,agy felbontlrató,

l0,_] A köZöS negegyezéSen lilimenóen a felek a s7crződést egyoldalú.jogD!i]alkozattal
(rendkívüli íélmondással) is n,]egszüDtet]]etik aZ alábbiak sZerint, A7onnal] ]retá]),ú
fellnondássa] a szerzódós a sórelmet §Zenvedett lé] álal - kártéIítési igél1],ének
lenntafiása mel]etl - szüntethető meg, amennyibcn a másik lé] il szeúődésben
meghatározott és vállalt kötelezetlségeit isnéte]ten nem teljesíti és a lclck 30 naporl
belü] táIgyalásos ilton se1n tudnak n,]egeg,vezni a szerződésszegés rlegítélésérleJ<
tekinteiében, A Szerzódő fól .jogosult a szerződést lovábbá azonrral ]ralúll1,al
fe]morrdani a násik 1é1 súlyos szerződésszegése csetén.

10,1 
^ 

10,j, pontban szcreplő lelfiondás esetében a fe]mondást téúivevénl,cs ajánJolt lcr,él
útján is lneg kel] küldcni.

I0,5 Amennyibcn jelen szerzódés egy rendelkezése teljes egészét]e]1 !aq}, lészben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvónrcssóge egl,ebekben
azonban 1énnmarad. kivéle, ha e rész nélkül a le]ek a szerződést nenl kötötték \,o]|il
nleg,

l1. szcrződésmódosítás
l1.1 A szerzódést mindkét lé1 belegyezéséve1 kizírólag a Kbt. l32 §-ában loglaltak alapján

írásban lehet módosítani,

11.2 Nem rninósü] szerződósnlódositásnak a felek cégjegyzékben n},il\ántartott adataibat].
ig),különösen a székhelyében, képviselóiben. bankszámlaszámábrn. i]]etve fax-\,ag,Y
telelinszánlában Lrekii!elkezó ll]tozlis. Lcllábbá a szcíZődéskijrés és leljesilés során a
kapcSolalurtók a.lstaibal] lrekö\etkező \á]lozás, AZ enllitctt \,áltozásoklól .rZ éIinlett
lól a rlisik iélet az csct köliiln]éD)icitó1 liiggóen - vagv elaj7ctcscn irásbiu 10 napos
határidó\,e] r,ag1, a r,áJtozás bekövetkezését (be_jeg),Zését) köv.tó 10 napon belii]
l(őtclcs úícsiteni. ki\é\,e,ielcn szerziidés 2,2, pontjiit, me]}Ie uz abball loulaltak az
irllnvadók,



12. I1$ üthüűkődés
l2,1, SZi]]itó r ki5Zá]]ílás lkadá l} L]Zlilliisa eSelétl iL]óben

akcdá]}tlkrlil és a kiszállítás úrj idóporrtjárri1,

I2.2. A haté1,on1 eg} iittliiiköclós éldekéL]cn lvleglendelii a

igó1l}c esetén. \ag), rcndkí\iili hcl)Zclben erról a

igón1 ekliil inlblnálja Szállílól,

!áicl(oZtaUi \Iegrcnclelól az

tcrlnékek je]entós nrennl,isóg1

kijrlilnén\,rijl és a \,iiíl,]ató

l3.

1,1.

AlkalmaZandó jog
.Iclcn szelzőclést M agl,arols zlig .jo g renclje szcrint liell érLe]mczni, ]\ SZeIZiidóSben nem

szabá]_vozott kérdésekbe],] clsóSolban a köleüezij iogszabá]}okat kell lig!,el,nllle
vennii a Polgári törvóll,vkön,vv, ir kö zbeszerzé sek ró 1 sZólir 20l1, ó\,i C\rII], löí\,ón\,,

Eljárá§ jogvita €§etén
Jelen szcrzódés végrehajtásával kapcsolatos mindei vitás kérdést a lilek békés úton

kisórelnek meg rendezni, A békés útor' nem rendeZhető vitás kéldésck eldöl)tésére
a szerZődő fclek Megrerrdeló székhelyc szerinti járásbíróság. lairvón}"sZék

illetékesSégéi kötik ki,

15. Egyób
15.1 ]elen szeíződés nyíh közbcszerzési cliárás lelol_vtatása után jött ]étre. úie]}

iiijbes7erzésre iIányult,

15.2 Minden jelcn szerződés keretébcn a tilek által egymásnak küldijft érlesitéSnck íro11

lbrmában (elsősorban telefaxon, illetve ajánlott ]evélben) keli 1iirténnic EZen

értesitések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kéZbesítéskor ál] be,

15,-3 SzállíLó a szeíZódés teljesítésének le]jeS iclótadama alatt lll]&idonosi szelkczctéi
Mcgrcnd€lő számáIa megismerhetó\,é teszi és az alábbi üg},letekló] \I.grendelól
haladéktalanLll értesítiI

- Szíllítóban köZvetetten vagy közvetlel]ül 25%-ot meghalacló tlllaj.loni léSzcsedést

szerez valamely olyan jogi szernély vagy .jogi szemé11,lséggcl rrern rendclliezij
gazdasági társaság,.uiely ncm 1élel nrcg a Kbt, 5ó. .s (1) bckezdés í/ pontjában

m.ghati'lroZott feltételeknek.
- szállitó köZvetctten vágy köZvetlenül 25o%-ot meglraLadó tulajrloni r,észesedóst

szeLez valanrely olyan jogi szernély vag,v .iogi szernéll,isóggcl tlenl rendclkezij
gazdasiigi láIsaságban, ancly nern felcl meg a Kbt, 56, .s íl) bekezdés i' pontj/lben

meghatározott feltételeknek,

l]Lrbcn aZ eselben Megrendcló iogosult és eg,Yben ki]leLes a szeíziidóst felmondmi - ha

s7l:ikséges ol},an határidó\,cl, ameiy Lchetóvé teszi. hogy ir szerziic]ésse] érjntctt

íeladald eLlátásáról gondoskodni tuüon A lé]mondás esctón a Szálliló a szcrzijdés
inegsziil]ó5c clóti mál 1eljesílett áru szerzódéssze ipón7beli ellenértékérc.jogosuLt,

l5.J Alr]c]rn)ibel1 sZá]]íló kti]tb]di adói]]etiiségű liijle]es a szer7aidéshez ana vonatkozi)
meghititLlnazilst csatolni. Lr,.rg1 irz ilLetősége s7crinti adi)hatóságtól a rrraglar
ailrihat,.lság kijzvetleni]] beszcrczhet SZáL]itóla !onatkozó adaiokitt aZ olszalgok kö7ötti

]ogscgél1, igénvber,étclc nól kiil,

'^..r'



l5.5 Jelen S7crZődós 6 db eg;nlással sZó szcrint megeg)eZő példánl,ban késziilt, A
szcrzijclés 5 db eledeti póldirnl,a \lcgrende]ól és l erc.lcti pé]d|Dya pcdig SZá]]ítót

illcti nreg.

l5,6 Alulirott 1é]ek ajelen SZcr7ódést iüeíaRlkkl megeg},eziincl( talállák, éS jó\,1thagtólag

aláirlák,

\1cllékletck]

sZ, nlel]óklct: e]j.iríst megindító li]l]í\,áS
sz. mellékleL: ajániattótcli C]oklmentáció
sZ nleLléklct] n.l,ertes ajárrlal
sz. üclléklet: iitllb]ázat
sz, lnelLéklet: Kifogásolás rendje az árU llvéte]ekor
sZ. mellékclti 1\{ inóségi kilbgísok
sz. lnelléklet: Megállapodás konszignác]ós rakt.ir lé|esitéséíc és nrúködtetésóre

1,

2.

,l,

5.

6.
,1.

Budapest,2014. április hónap 1, nap.ján

l$,t
Dr. Sásdi CseIstvá1

igazgató
ás Miklós

iigyveZető

Szállító íósZéIó1

Alcon H!n9ária i<|l.

l'll4 &d6pó!! Banók Bó a L l ] r_]/

Adó€.óm: 118330-a6-2 43

iábor
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5, sz, mcllóklct

Kifogásolás r€ndje nz áru ítvételekor

^ 
Szállitó saját eszközéve1 száIlítja 1e a rnegrendelt árut, aZ árr]ítvétcl során a csonagoláson

észlclt kü]ső szemrevételc7éssel megállapítható mennyiségi hiányt átl,óteLkoI jegtZóköntvben
ke]l lijgzílerri. a h]ányosság és reklamáció tárgyának pontos mcgjelölésé\,el,

-{ jeg,"-'Zőkönyvel a szállítóeszköz vezetőjének , rnegjegyzésének lcltürrtetésé,, el - kcll aláírni

Amein!,ibcn a sZállitó |uvarozót vesz igénybe a szerzódés te]jcsitéséhez. úq!,kiin,]es |7] i/
általa ben},újtott szárnlán is féltüntetnj, A Fuvarozó köZbenjöttével \,égzctt szá]]ítiis csctón
N,lcgrendeló aZ áru át\,ételekor köteles a merrnyisógi és minóségi kifogásokat jeglzőkiinl,vben
rijgziteni, a mennyiséget és ninőséget betblyásoló körü]méiyeket clleniilizlli. \,a]anint a
jegyzőkón,w megkiildésével szállitót újéko^atni nlinden olyan körülnlént,ről. amcl) a

l],]\,arozóva] sZen,]beni igényérvényesítéséhez sZiikséges,

A tcrnlék átvételekor ellenőrizrri kell:

- a rnegrendelés ós a szállitáS egyezóségól

- gyűjtócsomagban töfiénő szállításná1 a csomago]ási egységek darabszárnát és í]]apolá1. ha

szúkséges, a gyűjtócsomagok súlyát,

a leladó álta] a Szeúődés vonatkozó előírásai szednt alkalmazott megjelöléscket. a

csomagolás és címke egységét. a tcrmék megielöiését, kiszere]ését. a feltiinlelell
hatáserósségót,

|]a a termék átvétclckor a fuvareszköz vagy a kü]denény nincs eredeti állapotban. illelőleg lr

meglendelő aZ áruban külső szemrevétclezéssel kfu1, séfiilést, hirányl l'edez fel, o 1u.,x162,.i!a1

átr,éLelkor kármegállapítási jegyzőkönyvet ke]] felvennie,

lla a Szállító vagy i,rvatozó megbizottja a jegyzőkönyvbel fogIaltakat nein ismcri el. akkol a

szerzódésben rög7itett rövid úton meg kcll hivni a szál]ító illetékesél. akinck a megérkezéséig
az áILl át\,étcle megtagadható, Amennyiben a Szállító az éíesítése ellenóre,l8 órárr belül nerTl

kü]di ki az e]Ienórzésre .jogoSult képViselójót, a 1Vlegrerrcleló kót tanú\,a] érvén),csítelt
jegyzókönyvvel rögzíti a klfogásait és a k.Lpcsolódó ká érítési igónl,cit, Ajeg)Zőkön],\,eg},ik
példányál a neglcnclcló aZ át\,éleli e]ismcí\,énlhez csatolja, ós cg! péLdán),át j nepon be]i]]

Szállítónak ncgkiildi.

A ]eg)Zókön),\,lcl\ótclét a Nlegreidelii köte]es a Szállilóicg),re és 1irvarler,élre t'cljcgl,ezri,

Anlennllben a ](ii|dcnlén)nek a kiszolgá]tatáSkol l'el ncnl ismcrhetij. de Lltólag lellédezell
ol1ul sériilósc, r,ag}, hiárry,a \ an. amely livalozás kö7bel1 ke]etkezhct§tt. erró] a

kiSZOlgáltatilst kijvelij 3 ni]poi belii1 kcll lLrlaltrzótó] kál1'llcg/lllapilísi jeg),Zókön),\, 1é]Vételét

éS a sZállitisri)l szenle taltását kórni, 
^ 

kiiícscti ]eg,r,zó kön} l,höz mellókclni sziikséges a
l'rrrarler,élniiisolatát.l,alemlni Nlegrendelij crrc rrlnalkozó engedé1},czó le\elél.

^ 
nlcgállapilo|l lián] \,ag), Sóriilés ese!é! szállitr! meglenrleló fc]ó haladéklalanul, dc

1.9](úsijbb szerzódósbcn íft hatilridóbelt jltézkedik a pótlásró1 \ ag1, cseréró1,

( -l..



6 s7 n]ellóklct

NIinősógi kiíbgások

]Vlegl,errdelő telephclyén meg/tllapított minőségi hiba esetén a mennyiségi liály
megállapítására vonatkoZó sZabályokat kell megfelelóen alkaimazi.

A minőségi hibáról készúh jegyzókónyvnek nindazokat aZ adatokal tafia]n,]aznia kell, amil a

mennyiségi hiány .jegyzőkön}.ve íartalllaz, azzal az e]téréssel, hogy itt pontosln 1'e1 kell
tülltelni:

- a minőségi hiba pontos ismeíetését,

- a l'elmefült kár lnéítékét,

- nyilatkozatot ar.a vonatkozóan, hogy milyen igényeket kiván éryényesíteí]],

- az á! érkezésének időpontját,

- a kifogásolt mennyisége1 és a csonagolási állapotát (originál).

N,legrendelő a minőségi kifogásokat a Szállítóval szenben a leszállított, illetve a

kor'szigrrációs íaktálban elhelyezett ter ékre előíft felhasználhatósági idijlrl|i]ln a]att

érvéiyesíthcti, eZ azonban csak az eredeti kiszerelésre vonatkozik.



7, szlunú mellók]ct

Megállapodás
Konszignációs raktár létesítésére és működtctésére

Anlely ]étrejött egyrészről

Péterfy sándor Utcai Kórház - Rend€lőintézct és Bnle§eti Központ
(1076 Budape§t, Péterfy Sándor u.8-20.)
Kópvi§eleté|renI Dr. Sá§di Antal főigazgató
Al ószáfi : 1 5 492320 -2- 42
SzámI:lszám: l 0023002-003 1 7i62-00000000

_ nrint Meerendelő (a továbbiakban. mint Megrcndc|ő)

másrészról

Cógnév: Alcon Hungária Kft.
Székhcly,: l l 1,1 Budapest, B:rrtók Béla út ,l3-47.

Képviscletében: Cseh Tamás Mikló§, Dobó cábor
Cógjegyzék§zámi 01-09-68l 552
( esbiIó\ig: Budepesli Füvár(Jsi Bírósíg
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Á §zel.zi'dés teljOsítósóórt í'elelós szenréll,i S7cntesl TeléZ

, nliúr S7állíló {a ior,ábbiakban. nrlrrt Szállitó)

]iöZölt. nlint Szelződó Fclcl( köZött aZ rlUlilott napon és hcl},en. aZ a]íbbi fe]tételek szerjIti

l,) Szállító,jclen nreg/lllapoJás Ielck állali illáilás'Lnak napián a \4egrendelii Szcnlészeti
Oszlá]},ár ]étesh.tt konszigrrációs taktlrlla szálLiLja a Szállilási Szerzódés 1, szlrnlú
rnellék]ctóbcn résZleteseD lé]sololt ternlékekel,

] l,.\Z áladáS-át\,ótcl tén)é1. alDdk dátumit. a Fe]ek által alájIt okl1].jn\n ] \J!),
bj70n!,liltolr (át\,élelijegyzőkönl,r,. szállitLlic\ól)rijgziteni ke]]. melynek 1-1 pé].]án},ai

a Szelzijcló t'eieket illctik nlcll az a]i!bl]iak szelint:
Szri]litó

- \1egrerldcló] An),aggazdálkodásiOsíá])

1.2, A liorrszigrrációs raktilr,i készlct a Szá]]itó nLlajdonát kópczi,

1.], A lionszigrlációs rekllillról lclhaszrílt ternék \legrcnclclij résZéIe törlólló
]eszáln]ázísár,a Szállitri akkor jogosult. ha a konszigrrációs laktári kószletel r
üegleItdc|ós alapján írjból leltöltijtte. azl Megrendelő Szállilólevé] a]ap]án

sZabí] J,s7cliicn igaZoLu.

1,.,l Sz1lllitó kijeleú ,1rog1,a konszignációs raktárl kész]et mirrősége mlnclcnbelr megl'elel
a \oúatkoZó clóírásoknak, me]},et Fclek egtLillesen ellcnóriZnek,

r;L



1,5, Meglendeló a konszignációs lirktá-i készletet a ritk|ár n1ás részlettól elkü]önítettei
tárolia, A konszigiációs raktárkész]etet kezeló személy a konszignációs készlettel
kapcsolatos mindenléle áIumozgást (alapkészlet kiszállítás, készletbőVítés,
felhasználások pótlása, i'elesleges készlet, cserefuu vagy lejárt szavatossági határideiú
termékek visszakiildése stb,) csak nindkót fél által aláírt álvételi elisnervénnyel,
toVábbá szállítólevéllcI cgyütt végezhet,

] ) Szíllitó kötelezi mirgát. hogy a ]ecsökkent konszignációs raktári készletet a
rncgrenclelés kéZhezvételétól szán]ított 2 napon belül feltölti, A megrendelésre
leSZálli|ott tem]ókct Szállító a Megrerrdeló SZemészeti osnálya részére szál]íthatja le,

].] S7állító a számlát a negrendelés teljesítését követóen jogosult bcnyújtani. anrelyet
\1egl,encleló aiiak átvétc|ét követően a teijesitéstől szánított 30 napon beliil egyenlit
lii álUlir]ísSa].

.l,) Fe]ek nregállapoclnak airban. hogy aZ ], sZ, mellékletben jelzett termékek l'eltii1,]tctctt

egl,sógárait Szállitó a Szeződés időtartama alatt nem emcli,

5.j .lclcn rlegállapodást ]:c]ck a szállitási szerzódés időtartamára kötik.

(l,) Felek megállaporlnal< abban. hogy a szállítási szerződós és jelen Megállapoclás
illáirását kö\,etóel1 l ]rélen belú] szállító a konszjgnációs raktlilkész]etet lcltölti

7.) Jelen mcgilllapod.is \.églehaitísá\,al kapcsolatos t,trinclcn viliis kérclést l íclek békés
irtorr kisél,elnek nregoidrn1, A békéS ílton nenl renrlezhetó \,itás kéldések
eldiirrtóséle a szelzljc]o ti]ck éIlékhatártól liiggócn a Meglenclclő sZékhe]\
szclinti bír,ósig kizír,ólagos illetékességót kötili 1ri,

3,) .\jelcn nlegállapodásban nen1 s7abál],ozolt kérdéSekbcn a PtL<, szabáll,ai az iránlurlók,

9,) Je]en sz.r7ódós ,1 db eglnrássa1 sZó szelinl negeg,\,e7ó példány,ban kósziilt, A
sze|zlidés ] db crcdeti példán)a a nlegrendelól és 2 eledcti példárrya pedig a szi]]ílót
illeti meg.

10.) Jelen megiillapodiist Fe]ek. nlint akaratLrkk. ili|dcnben megeg},e7ó1

irlr ilragyriJag ír,jálr allr.

KeLl l]udl|cstel1,201.1, íplilis lró 1. nrrpjan
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