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amely létrejött egyrészta Budapest, Haller utca29. számalatti székhelyű Gottsegen Gyiirgy

országos Kardiológi ailntézeirmint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)'

másrészt a Raiffeisen Bank Z|i banknál vezetett 12010501-00148778-00100000

bankszámla szttm,6, 01-09-1619 47 cégegyzék számű 1122 Budapest, Krisztina krt' 15'

székhelyű Biomedica Hungária xft. nJvri száI\ító, képviseletre jogosult személy: Dékány-

Horváth Anna cégv ezető (a továbbiakban: Szállító)

között, az aján|atában felsorolt termékek száIlitáséraa következő feltételek mellett:

1) Szállító ezen szetződés aláírásával a Megrendelő áItaI a Kbt' alapján kiírt ,,Gyermek

és felnőtt oxigenator és csőkészlet beszerzése''-GoKl-161201'0 számú kozbeszerzési eljárás

során tett aján?ataelfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az aját|atkéró

á|ta| aZ ajánlati dókumentáciÓban felsoro1t és a Megrendelő á|ta1 e1fogadott

termékmennyiséget azugyanottmeghatérozott minőségben a Megrende|ő részére|eszáIlit1a'

A megkötésre kerülő szerződés időtartama 12 hónap azzal,hogy amennyiben a L2 hónap

a|att azOEP eredményes tendert folytat le a jelen iőrb"r,""és tárgyára, a szerződés az

oEP tender első részszái|itásáig Áarad érvényben, majd kültin intézkedés nélkül

megszűnik.
A szerzódés időtartama a szerzodés aláirását követően 12 hónapig brt azzal' hogy

amennyibe n a l2hónap aIatt azoEP eredményes tendert foly'tat le a jelen szerzódés tárgyára,

a szerződés az oEP tender első részszalitasaig marad érvényben, majd külön intézkedés

nélkül megszűnik. Ez utóbbi esetben a Szá]llít-ő tudomásul veszi, hogy a leszállított de a

Megrendel ő tészérőI fel nem használt, bontatlan csomagolású árut köteles visszavásárolni

uru]n u, árom amelyen a Me grendelő me gvásaro lta'

2) Szállító úomásul veszi, t'og"y a Megrendelő az I'l pontban meghatározott

árumennyiséget olyan módon kotelő tőle mégvásárolni. ahogy eZ a jelen pontban

szabá|yozásra kerül.
Megrende |ő az L / pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

ajánlat szerinti termékeit havonta az LL,^. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a

Szállítótó1 úgy, hogy a szerződéses idászak végéig a teljes mennyiség +30 7o'-os e1térésse1

lehívásra kerüljön. A kihelye zett áruraktfu uiemeItetésével kapcsolatos feltételeket jelen

szerződéselengedhetetlen részé tképező kihelyezett áruraktár szerzodés tartaLmazza'

3)SzáI1ítőkotelezimagéú.arua,hogya2.lpontbanemlítettlehívásszerintiárukata
lehívásban foglalt mennyiségben, váIas|iékban és méretben a tárgyhónapon be1ül havonta

olyan ütemezésbe n szátlitjaló a Megrendelo által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

lehívásban me ghatár ozásra került'
A 1ehívásnur *"gÁi"Iő szállítás a felek egyező megállapodása szerint'akkor történik meg

szabá|yszeruen, ha a Szállító vagy az á|ta,a i'génybe vett Fuvarozó az ánlkat tartalmaző egyes

szá|Lítmányokat a Szállító kockázatáru u ú.!.endelő által erre feljogosított szewezetei

telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre |eszál|ítja,

('eszállíttatja) és a küldemény.t "so-agol#i 
egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

egység vagy SZeméIy tészére m"noiisegl"í'x"atu..A Szállítő a leszáIlított termékeket

bontatlan gyári csomagolásban, gy*i t;rtoáHi'tu alap!án, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentációkkal .gytitt adja áta N{egrendelőnek. A c'somagolásnak alkalmasnak kell lennie

arra, hogy a termékeíiépségét afuvar|zásés a tárolás időtartama alatt megóvja'

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhely:' A Megrende|ő a leszá|Iított termék

mennyiségi, minoségi átvételét folyámatos an végzi. A Szállító vá|Ia\a' hogy a szerződés
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teljesítésének időtartam a alatt folyamatosan rendelkezésre áII, konzultációs lehetoséget

biztosít.
Telj esítési hely: Ktizponti raktár kihelyezett áruraktár
Áffiffi.-ioó,rtt ''"-ety' 

Sommer Baltzs illetve a helyettesítéssel megbízott személy.

Abb^" - eietben, Ita a szárllító késedelme megha|adná a 15 napot, úgy a Megrendelő

jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személytől beszerczni

és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetérten ek a szerzoaó fetet< abban, hogy a Szállítónak a je1en pontban foglaltakkal

kJpcsolatban felmerült költségei fedezetére - t.t pontban említett elfogadott ajánlat szerinti

ár szolgáI.
4) -Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabáLyozott' illetve

végrehajtaidó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

van ahhoz, hogy úratlanul jelentkezo áruhiányaik pótlására azonnali megrendeléseket- a

keretszerződéshez képest .rgyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szá||ítőhoz' aki ezekei u.r'.[i"r'd"1éseket Soron kívül, raktári készletéből hrtoz1kkielégíteni'

A soron kívüli iigyintézést - felhívásra - a Szállító köteles igazolni, de abban-is'egyetértenek a

felek, hogy ilyenesetekben a szá|Iításihatáridő a 3 napot semmiképpen Sem haladhatja meg'

5) Nem vitatott a felek áItaI, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség

tóljesítésének késedelme vagy elmulasztá'u, a" ugyanígy az 4.lpontban előírt kötelezettségek

fijyehen kívül hagyása a je1en száI|itási szeruődés megszegését je1enti, aminek

következtében u sríiitr,t a jélen szerződésben szabá|yozott kötbér éslvagy kártérítéS

fizetésének a kötelezettsége tórheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alka1ommal is megismétlődnék, ugy aMegrende|ő a száIlítási szerződéstől való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi k<ivetkeiményeL érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni lenne köteles.

6) Megrendelő a lehívás teljesítését igazolő szabályszeru' mindkét féI á|ta| a|áírt átvételi

elismervénnyel felsze rclt számlát 180 napú belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'

Nem vitato tt a szerződo felek által, hogy a szerzódéses időszak folyamán aZ egyes számlákba

csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket az 1./ pont értelmében a Szállító elfogadott ajánlata tartalmaz'

függetleniil attól, hogy u -ugyuiországívagy avilágpiaci árak miképpen alakulnak' és hogy

ho!}an változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámitási kulcs.

Szállító a Megrendelő által havonta legalább kétszeri alkalommal történő felhasználás

lejelentést követően, legkésőbb a következő hónap negyedik napjáig e termékekről a számlát

megküldi Megrende|ő ftszére
A Me grendelő előlege t nem flzet.
A számlához txtoZő lehívás teljesítését igazolő ' a Megrendelőtol széttmaző - átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számléÍ" a Szá|lítő

kö zv etl enü I az Intézet G azdaságt I gazgatő ság ár a nyúj tj a b e.

Amennyiben Megrendelő a Szállítól ázám|$át a jelen pontban rógzített határidőn belül nem

egyenlítené ki' köteles a Szállítónak a pik. idevonatko ző szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni'

7) Egyetérten ek a szerzodő felek abban, hogy a SzállítáSból, i11. fuvarozásból eredő

níuan utÍapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabá|yo'zott teljesítés megtör1éntétől számított

3 munkanapon belüljogosult a Szállítóval szemben fellépni.



Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok ész\elését követő 3 napon belül bármikor kifogás árgyáváteheti a
Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon 

"iő, 
u lehívó tartozik - a jelzett 3 napos

határidőn belül - a Száitítőt közös j egyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is hakidenil, hogy a termék típusában (rendszeréb.") ná feÉi meg az I./pont szerinti aján7atban,ill' a közös jegyzőkönywel módosított ajánlatban foglalt Ái''o'egi követelményeknek, a
Megrendelő a jelen szerződésben szabályozott mértékíminőségl tótuert éslvagy kártérítési
igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli
minőségi eltérést tapasztalna. úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződ'éstől nyomban
elállhat, meghiúsulási kötbér1 é s kártéÍítést követe lhet.

8) Szerzódő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság ésjótállás szabályaira - az 1./ pontban foglaltak friggvényéb en - az elfogadott qánlat tat1alma az
irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15
cseréli ki' a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik
Szállító költségére'
Ha a Szállítő a jőtállási kötelezettsége alatt kicseréli aleszállított eszközök bármely Észét,
annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért,hogy a jele n szerződés tárgyátképezőtermékek
rendelkeznek érvénye s fo rgal om b a ho zatali engedéllyel.

9) Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig hibás teljesítés, s végiil a
szeruődéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kotnek tl á szeuitő terh&e,
amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének
figyelembevételével napi % ezrelék.,legfeljebb azonban az értntett áru-érték21Yo.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban 500 Ft/nap,időtartama 40 nap.
Megrende|ő száméra Szállító a leszá\\ítandó termékek bruttó értékének 3O%o nagyságű
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyib en a szállitandó termékek szá1lításával
több, mint 40 napot késik' vagy a hibás teljesítés időtar1ama eléri a 40 napot, továbbá elá]I a
szerző dés telj e sítésétő l'
Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kfuának megtérítését is követelheti a Száltítótól. a
kár összegébe azonbanamár behajtott kötbér összege beleszámít.
A ktjtbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számláből visszatar1ani és azt avégszámla nettő
összegéből levonni.
10) A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a SzáItít(thoz intézett nyilatkozatával azonnali
hatállyal elállhat a szállítási szerződéstől, vagy bármely ÉszétőI,ha:

aSzáI.|ítő az egyes résszállításokkal 15 napot késett;
a Szá|Iítő fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,
felszárnolási elj árás folyik ellene ;

a Szál.lító szer ző dé s el l ene s en b e szüntette szállítás ait.

11) Megrendelő áItal tgazo|t szerződésszeru teljesítés esetén, a fizetési határidő
eredménytelen elteltét követően - a Kbt. 99. $ (1) bekezdésében meghatározottak szerint * a

munkanapon belül nem
személytol beszerczni a

A



Megrende|ő áItaI adott hozzé1árulás, fe|hatalmazó nyilatkozat alapján a Szái|ítő beszedési

megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

Ha a Megrendelő a szerzódést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatáva|, a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.
A Száltítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktaftáSi kötelezettség terheli a

szerzodés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban

tudomására jutó mindennemú adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktafiási

kötelezettség kiterjed a Szál/l|it(l aIkalmazottaita, munkatársaira, beszállitóira, akiket

tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartáSra hitelt érdemlően

figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik felnek nem hozhatja tudomására a

szerzódés, illetve azzalkapcsolatban bármely más dokumentáció vagy informáciő adatait.

A másik fél elózetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,

harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapjánvalamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átYételét követően a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szái|ítőt,

hogy a Megrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon - marketingtevékenysé gében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól

fiiggően vagy a Szállító elfogadott qánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított

aiáitatutu-t"almáttekintik a felek irányadónak azza\, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

u Mugyu' Polgári Törvénykönyv idevonatkozőulmegfelelo szabályaít fogják alkalmaznl
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kelltennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

tárgyaiásokon békés úton rendezzenekminden olyan nézeteLtéréSt, vagy vitát' amely közöttük

a szetződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos

úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntéséte a Fővárosi Bíróság kizárólagos

illetékességét kotik ki
Jelen szerződésbőI szánnaző és peres útra kertilt jogviták illetékessége mindenkor a

Me grendelő székhely éhez igazo d1k.

Ezt a szállítási szerződést a szerződó felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ezőt helyb enhagyó lag aláírták.

Budapest, 201I. március 07.

slomedica Hungánla Kf[.
!i" ! i22 B{dape$t, Krisetina hrt. 1 5

ToUrax: 3s-'Í -356-30.42

Adisrám; 1 s$$841 s2"t3'. ' 
..",'"

, ,..
,....i....;.....r,..........+.r....;

. 
. Dí, ofner.Péter '

Főigazgatő főorvos
mint Megrendelő

]]- \pÓr,zuqÍ 4: iÍjnlei] \ 7(
Ilr\U\\--

Pethc: ie i'tsr'; ;e, 'ri-.';3i::jíőigaxgnt{ uap#a gáeii heiygi'ig5

r"
l,4L,t*

mint Szállító



(

Biomedica H. Kft. í.sz. mellékletGOKr-16/2010
Gyermek és felnőtt oxigenátor és csőkészlet beszerzés.

Megnevezés db Nettó egység
árlFt Nettó össz árl Ft

1

1'8 m2 -2,0 m2 membrán felületű
felnőtt gravitációs oxi genátor

80

47 000 3 760 000

2

1,8 m2 -2,0 m2 membrán felületű
felnőtt gravitációs oxi genátor

80

41 004 3 760 000

8

Kapillláris típusú membrán oxigenátor
Infant: 0,5- 0,8 m2 membránfelület, 8

15 tske betee részére

80

79 000 6 320 000

10

Kapillláris típusú membrán oxigenátor
Pediatric IL: 1,5-1,8 m2

membránfelület 30-50 tskg betep

tészére

l0

47 000 470 000
Nettó összesen: 14 310 000
AFA25 oÁ 3 571 500
Bruttó összesen: 17 887 s00

Budapest, 2011. március 07.
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