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SZÁLLITASI SZERZODES

ame|y létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen Gyiirgy
Országos Kardiológiai Intézet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt az ERSTE Bank Hungary Nyrt.banknál vezetett 11991102-02139054 bankszámlaszámu,

01_09-361870 .cégjegyzék számu 1046 Budapest, Jósika u. l2.. székhelyű MEDIBIS Kft. nevű

szál|itő,képviseletre jogosult személy: Miszkiewicz Krisztina ügyvezető (a továbbiakban: Szállító)

között' az ajánlatában felsorolt termékek száIlitására a következő feltételek mellett:

|.l Szállító ezen szetződés aláírásával a Megrendelő áLtd- a Kbt. alapján kiírt ,'Egyszer
használatos szívstabilizátorok beszerzése GOKI-12/II120I0 " számu gyorsított meghívásos

kozbeszerzési eljárás során tett ajánlxa Ölfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy

az aján|atkérő által az ajánlati dokumerrtációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

termékmennyiséget az ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő részére leszállítja" A
szerződés időtartama aszerződés a|áírását követően 12 hónapig tart.

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrende|ő az I./ pontban meghatározott árumennyiséget

olyan módon köteles tőle megvásárolni. ahogy ez a je|en pontban szabáIyozásra kerül.

Megrendel ő az L/ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott ajánIat

szerinti termékeit havonta aZ L|Í1. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a SzállítótÓl úgy,

hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség - 30 "Á-a lehívásra kerüljön. A kihelyezett

áruraktár üzemeltetéséve1 kapcsolatos feltételeket jelen szerződés elengedhetetlen részét képező

kihelyezett áruraktár szerződés tarta|mazza.

3.l Szállító kötelezi magát arra, hogy a2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a lehívásban

fog1alt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta olyan ütemezésben

'rá|Iitiu 
le a Megrendelő á\tal erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a lehívásban

meghatározásra került.
A lehívásnak megfel e|ó szál,|itás a felek egyező megállapodása szerint akkor tör1énik meg

szabá|yszeruen' ha a Szállító vagy aZ áIta|a igénybe vett Fuvaroző az árukat tartalmazó egyes

szá1iítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő á|tal- eÍTe feljogosított szervezetei

telephelyeire illetve a lehívásban megjelolt közelebbi teljesítési helyekre leszállítja, (leszállíttatja)

és a ktildeményt csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelolt egység vagy személy

részére mennyiségileg atadta. Á s"anito a leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban,

gyári tarto'ettistá atapján, minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja át a

úeg.end"lőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a

fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a Leszállított termék

mennyiségi, 
'ninorégi 

átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerzódés

te5esitesenek idotartam a a\att folyamatosan rendelke zésre á1lr, konzultációs lehetőséget biztosít.

Tel-iesítési hely: Központi raktár (1096 Budapest, Haller u.29. főépület III. emeleti kihelyezett

áruraktár)

Átvételre joeosult személ)': Sommer Ba\ázs illetve a helyettesítéssel megbízott személy.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő jogosult a le

nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személytől beszerezni és a Megrendelő

székhelyére szállíttatni.

@+íéotr'i.n;
toaíguoupust, Jósika u' 12,
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Egyetértenek a szerzódő fe]ek abban, ho.sl a Szállítónak a jelen.9o1tban foglaltakkal kapcsolatbanfelmerült költségei fedezetére - | .7 ir"raá".-ri'"'i 
"lrogua"u ajánlatszerinti ár szo.gá.. 

- - - _*--*-

4'/ Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2./ és 3./ pontban szabályozott, illetvevégrehajtandó kihelyezett ríruraktár rendszer a{il^u.^án túlmenően a Megrendelőnek joga vanalthoz' hogy váratlanul jelentkezo 
' 
áruhiányaik páiura.u azonnali megrendeléseket- akeretszerződéshez képest ;gy;;*k lehívásnák .ii ir.iro nyitutto'uiotut - adjanak fel aSzáIlítóhoz' aki ezekeíu 

"'"gő',d"le'"r." soron kívül, raktári kesáeteboii"n"'it kielégíteni.A soron kívüli ügyintézést - felhívásra -'a SzáIlító köteles igazolni,de abban is egyetértenek a felek.hogy ilyen esetekben a szállítási határidő a 3 napot...*1t!ppen sem haladhatja meg. ,

5'l Nem vitatott 
1 

fele| által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésénekkésedelme vagy elmulas.ztása' o"'ug1Z'igy az 4./ponttin előírt kötel.r"tt.!g"t figyelmen kívüIhagyása a jelen szállítási szer|,zodes'Áegszegését jeienti, 
"#;;il;;i.*-;:l " 

SzáIlítót a jelenszerzodésben szabá|yozott kötbér éslvagy kárlérítés fizetésének a kötele;ettsége terheli, ésamennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, ugy aMegrendelő aszállítási szerződéjol vato elállásának 
"r'u, gyakorolhatja a jogi következményekérvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását ig"rohifue köteles.

6'l Megrendelő a 
'ehíuás 

teljesítését igazolő szabá.yszeríj,elismervénnyel felszerelt számlát "l5 
napon belül banki átutalással

Nem vitatott a szerződ,o felek által, hogy a szerződéses időszakazok az árak, árképzési tényezők és 
"koltsegek 

állíthatók be'amelyeket az 7./pont értelméb"., u SzáIIító 
"'inrguaotiujár'rutumagyarországi vagy a világpiaci árak miképpen-atutuinut, e,ráta, vagy a deviza átszámítasikulcs.

A Megrendelő előleget nem fizet.
A számláhoztartoző.lehívás teljesítését igazolő- a Megrendelőtol származő- átvételi elismervénytszállítő|evéllel csatolni.kell és áz így kiállított és felsze'reiszám'áta SzáIIító közvetlenü 1azIntézetGazdasági I gazgatő ságár a nyujtj a ő é.

Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a jelen pontban rögzitett határidon belül nemegyenlítené ki' köteles a SzáIlítónak a Ptk. iá.'o;;i.;)o szaba\ai slerinti mindenkori érvényeskésedelmi kamatot is megfizetni. 
r..v l vrra!\váU

7'/ Egyetértenek 
.a.szerződőfelek abban. hogy a száIlításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkalkapcsolatban a lehívó 3-/ pontban ,Áaalv"r"tt teljesítés megtörténtétől számított3munkanaponbelüljogosultaSzátIíióvalszemben'*o''

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket alehívó azok észlelését követő : 
'iápon 

uettií uaáito. tiroga s tárgyávátetreti'a SzáIlítónál' feltéve,hogy a szavatossági idő még érvényben van. ;4J l.IByaVa teneTl & 
,

Az előzó két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a je|zett 3 naposhataridőn belül - a Szállítót ktizcx;egyrotönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi Vagy.mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha kiderül,hogy a termék típusában (rends;erébin) n9ry"fereT 

^ée;. t/ pont szerinti ajártlatban, i1l. a közösjegyzőkönyvvel módosított ajánlatban fo.sl|1 -lnosJgT ká'uetel-onyeknek, á-Meg.endelő a jelenszerződésben szabályozott mértékű minőségi kotbérié./'.;;'t;;J;H!il, érvényesíthet, és

mindkét fél áIta| atáírt átvételi
egyenlíti ki a SzáIlítónak.

folyamán aZ egyes számlákba csak
mégpedig ugyanolyan mértékben,
tartalmaz, fiiggetlenül attól' hogy a
hogy hogyan változik az inn{őtos



amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna,
úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat' meghiúsulási kötbért és
kártérítést követelhet.

8./ Szerződó felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás
szabá|yaira - az I.l pontban foglaltak fiiggvényéb en - az elfogadott a1án|at tartalma az irányadő.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem cseréli
ki, a Megrendelőnek jogában á11 a fent említett árut harmadik személytől beszerezni a Szállító
koltségére.
Ha a Szállító a jőtállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközcjk bármely részÉt, annak
jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.

SzáIlító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a je\en szerződés tárgyát képező termékek
rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali' engedéllye1.

9.l Szerzódó felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a
szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kotnek ki a Szállító terhére,
amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek késedelmes teljesítése
esetén a teljes bruttó ajánlati árra vetítve napi l 12 ezre|ék,legfeljebb azonban 6 %o.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban (hibás teljesítésnek minősül, amennyiben két alkalommal történt
kijavítási kísérletet követően a minőségi kifogás továbbra is fennáll) a kötbér mértéke a teljes bruttó
ajánlati árra vetítve5O % nagyságú, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés údán történő
kiküszöbölése esetén az e\őzőek szerinti késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így
ki s zámított kötb ér a tizenöt százalékot m e gh al adj a.

Szállító vállalja a teljes bruttó aján|ati ána vetítve 50 % nagyságú meghiúsulási kötbér
megfizetését, amennyiben a szá||ítandó termékek szállításával több mint l5 napot késik, vagy eláll a
szerző dés telj e sítésétő l.

. Tisztában vannak a szerződ,ő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán tulmenően a
Megrendelíj a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól, a kár
összegébe azonban a már behajtott kotbér összege beleszámít.

A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azl a végszámla nettó
összegéből levonni.

I0.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhozintézett nyilatkozatáva| azorrlali hatállyal
elállhat a szállítási szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:

- a Szállítő azegyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Szállító fizetésképtelenné vált, öncsodöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,
felszámolási elj rírás folyik ellene;

- a Szállítő szerződésellenesen beszÍintette szá|lításait.

Ha a Megrendelő a szerzódést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatáva|, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

II.l Az ajánlatkérőként szetződő fel á|tal ígazolt szerződésszerű teljesítés esetén,-a fizetési határidő
eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevoként szerzodő fél - a Kbt. 99. $ (1) bekezdésében
meghatározott _ ajánlatkérőként szerzódő fel által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat
alapjánbeszedési megbízást nyújthat be az ajánlatkérő f,rzetési szám|ája terhére.

12.l A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutÓ



mindennemű adat' információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed aSzállító alkalmazottaira, munkatársaira' b.''áliíta;;*'akiket tevékenységük megkezdése előttköteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően figyeláeaetni.A SzáIlító a Megrendelő 
_engedélye nélkül t'u..nujil felnek nem hozhatja tudomá sáta aszerződés,i]letve azzalkapcsolatban bármely'más dokumerrta.iJ'nugy i.rro.-áció adatait.A másik fél elozetes jóváhagyáű nékril titkos informaTiot egyik fel sem tebet közzé, harmadikszemély rendelkezésére nem bocsáthat' kivéve ha ezt ilú?;^,;";i;;r", jogszabály alapjánYull":ll uíróság vagy. más hatóság kötelező errrennyel elrendeli.A SzáIlító kifogástalan teljesítésérol a teljes iáÁlm"n .,yi.og átadáS-átvételét követően aMegrendelő írásban nyilatkozik. A Megrenoáto . 

"';i;k"'attal felhat almazzaa Szállítót, hogy aMegrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyezteteÍt mÓdon -marketingtevékenységében félhasználhassa.
Jelen szerződésben n"^ s'utályozott kérdések tekintetében az L/ pontban Íbglaltaktól fiiggőenvagy a Szállító elfogadott aján|ata, vagy pedig a közös jegyzőÉonyurr"t módosított aján1atatartalmát tekintik a felek irányadóní azual,- hogy tetele, ;ogriáuatyi renaJtezésként a MagyarPolgári Törvénykönyv idevon itkozóanmegfelelő szabályaitÍbgiák a1ka1mazni.A Megrendelőnek és a SzáIlítónak meg kell tennie Áina..'i annak érdekében' hogy közvetlentrírgyalásokon békés úton rende zzenek *i.'d.n olyan ii)"tetterest, vagy vitát, amely közöttük aszerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szerződ'ésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton
ffin?Í" 

megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntéséie"u"p'o'uarori Bíróság kizrírotagos illetékességét

f:"'ájí"T:jiJ||j;r"''aző 
és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a Megrendelő

Ezt a szállítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenbenmegegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest' 201 l. febru ár 19.
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