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amely létrejött egyÉszta Budapest, Haller utca29. szám alatti székhelyű Gottsegen György

országos xuraiotogiailrntézei,mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészt a tvtagyár országi Volksbank Zrt.nél vezetelt 14100464-91353349-01000002

bankszámla számu, 13_09_0;s1861 cégsegyzék számu 2314 Halőlsztelek, Ovoda u' 7-9'

székhelyű MedlineS Kft. nevű száIliti,'képviseletre jogosult személy: Izsák Barnabás

ügyvezető igazgato (a további akban : Szállító)

között, az ajánIatéhan felsorolt termékek szállitásáraa következő feltételek mellett:

1) Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírt ,,Gyermek

és felnőtt oxigenator és csőkészlet beszerzése'' GoKI-|6l2010 számú közbeszerzési eljárás

során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana, hogy az qénlatkéró

által aZ ajánlati dókumentációban felsorolt és a Megrendelő álta| elfogadott

termékmennyiséget azugyanottmeghatározott minőségben a Megrende|ő részéreleszáIlit1a'

A megkötésre kerülő szórződés időtartama 12 hónap azza|,hogy amennyiben a 12 hónap

a|att azOEP eredményes tendert folytat le a jelen kőzbeszerzés tárgyára, a szerződés az

oEP tender első részszá||ításáig marad érvényben, majd külön intézkedés nélkül

megszűnik.
A szerzódés időtartama a szerzódés aláirását követően 12 hónapig tart azzal, hogy

amennyibe n a 12 hónap alatt azoEP eredményes tendert fol1'tat le a jelen szetződés tárgyára,

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

nélkül megszűnik. Ez utóbbi esetben a SzálHtó tudomásul veszi, hogy a leszállított de a

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

uroÁ -árom amelyen a Megrendelő megvásárolta'

2) Szállító tudomásul vesz'L, hogv a Megrendelő aZ Ll pontban meghatérozott

árumennyiséget olyan módon ktitele--s- tole mógvásárolni' ahogy eZ a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megrende|ő az L/ pontban említettek szerint a Száll|it(l minden eltérés nélkül elfogadott

ajaílat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a

Szállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség +30 7o'-os eltéréssel

lehívásra kerÍiljön. A kihelye zett éturaktár iieme\tetésével kapcsolatos feltételeket jelen

szerződése1engedhetetlen részé tképező kihelyezett áruraktár szerződés tarta|mazza'

3) Szállitő kötelezi magát *.u, hogy a 2'l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban fog1alt men 
'yisJgben, 

váIasziékban éi méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan titemezéibe t szállitjaló a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

lehívásban me ghatár ozásra került'
A lehívásnak megfelelő száIlítás a felek egyezó megállapodása szerint akkor történik meg

szabá|yszerúen, há a Szá]l|ítól vagy aZ álta|a igénybe vett Fuvaro ző az énlkat tartalmaző egyes

szállitmányokat a Szál|ítő kockázatáru u ú.g.endelő által erre feljogosított szewezetei

telephelyeire illetve a lehívásban megjelöli kozelebbi teljesítési helyekre leszáI.I]tla,

(|eszáLlittatja) és a küldemény.t csomagoláii egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

egység vagy SZeméIy tészére menn}iséglteg-atiata..A Szállítő a |eszáIlított termékeket

bontatlan gyári csomagolásban, gyaÍi tífio'*kli'tu a|apján, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentációkkal .gyítt adja ata N{egrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

ara' hogy a termékeíi épségét a fuvarizás és a táro1ás időtartama alatt megóvja'

A minőségmegvizsgátas náye a Megrendelő székhelye. A Megrende|ő aleszá|lított termék

mennyiségi, minőségi átvéólét folyamatos an végzí. A Szállító váIl;'1a, hogy a szerződés

$r
\



teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áII, konzultációs lehetőséget
biztosít.

Teljesítési hely: Központi raktár kihelyezett áruraktár
Atvételre joqosult személ}': Sommer Baléns illetve a helyettesítéssel megbízott személy.
Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 75 napot, ugy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személytől beszerezni
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítrínak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az I.l pontban említett elfogadott aján\at szerinti
ár szolgá|.
4) Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve
végrehajtandó kihelyezett énlraktátr rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga
van althoz, hogy váratlanul jelentkező áruhiányaik pótlására azonna|i megrendeléseket- a
kerctszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a
Szá||ítőhoz' aki ezeket a megrendeléseket Soron kívül, raktári készletéből taftozik kielégíteni.
A soron kívüli ügyintézést - felhívásru - aSzá||ító köteles igazolni, de abban is egyetértenek a
felek' hogy ilyen esetekben a száIlításihatáridő a 3 napot semmiképpen Sem haladhatja meg.

5) Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt száLlításí kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4.l pontban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállitási szerződés megszegését jelenti, aminek
kovetkeztében a Szá||ítőt a ielen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártéÍítéS
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, ugy a Megrende|ő a szá|lítási szerződéstől való elállásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne köteles.

6) Megrende|ő alehívás teljesítését igazolő szabályszerű, mindkét fél á|tal aláírt átvételi
elismervénnyel felszere|t számlát 70 l |10 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a
Szállítónak.
Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az e1yes számlákba
csak azok az átak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mértékben, ameIyeket az 1'l pont értelmében a Szá.JIrítő elfogadott ajánlata tartalmaz,
ftiggetlenül attól, hogy a magyarországtvagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan változik az inflácios ráta, vagy a deviza éúszélmítási kulcs.
Szállító a Megrendelő által havonta legalább kétszeri alkalommal történő felhasználás
lejelentést követoen, legkésőbb a következő hónap negyedik napjáig e termékekről a számlát
megküldi Megrende|ij tészér e
A Megrendelő előleget nem fizet.
A szám|ához taftoző lehívás teljesítését ígazolő - a Megrendelőtől származő - átvételi
elismervényt száIlítőlevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlét a Szá||ítő
kö zvetl enül az IrÍézet G azdas ági I gaz gatő s ágára nyúj tj a b e.

Amennyiben Megrendelő a Szállítő számláját a jelen pontban rogzített határidőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabáIyai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

7) Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a SzállításbőL ill. fuvarozásből eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a3'l pontban szabályozott teljesítés megttirténtétol számitott
3 munkanapon belül jogosult aSzá||ítőval szemben fellépni.



Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igényeket a lehívó ázok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogástélrgyává teheti a

úaúitonat' feltéve' hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az e|őző két bekezdés-tarmelyik esete is forduljon eIő, a lehívó tartozlk - a jelzett 3 napos

határidőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

A je1en pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kiderül, hogy a termék típusábanlrendÉerében) nem felel meg az I.lpont szerinti aiánlatban'

ill. a közös jegyzőkönywel módosított qáilatban foglalt minőségi követelményeknek' a

Megrendelő a jelen szérzódésben szabá|yőzot mértékű minőségi kötbért éslvagy kártérítéSi

igény't érvényesíthet, és amennyiben a jelln bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli

minőségi eltérést tapaszta|na, rígy erdet<múlásának ígazolása nélkül a szerződéstol nyomban

elállhat' meghiúsulási kötbért éS kártéÍítést követelhet.

8) Szeruődő felek egyetér1enek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

játa1as szabáIyaira - az I".Í pontban foglaltak fiiggvényében - az e|fogadott ajánlat tartalma az

irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a

cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a
hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

fent említett árut harmadik személytol beszerezni a

Szállító költségére.
Ha a Szállít(l a jotáIIási kötelezettsége alatt kicseré|i aleszállított eszközokbélrmely részét,

annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik'

Szállító kijelenti és szavatosrugot uattáI azért,hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek

rende lkeznek érvénye s for gal omb a bozataIí en ged él ly el'

9) Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig hibás teljesítés, s végül a

szeruődéstől való tu.g*"io"lői elállás esetéré egyaránt kötbéfi kötnek ki a Szállító terhére,

amelynek mér1éke kÁedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének

figyeiembevéte1ével napi %ezrelék., legfeljebb azonban az.,^érintett áru-érték21oÁ'

Híúa' te1jesítésselkapcsolatban 500 Ft/nap, időtartama 40 nap.

Megrende |ő számia Szállító a leszállitatdó termékek bruttó értékének 30oÁ nagyságu

meghiúsuláSi kötbér megfizetésére koteles, amennyib en a szá|lítandó termékek szállításával

több, mint 40 napot késik, vagy ahibás teljesítés időtartama eléri a 40 napot, továbbá eláll a

szerződés telj esítésétől.
Tisztában vannak a szeruődő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrende11ő a szerződésszegésből eredő uaranak megtérítését is követelheti a Szállítótól, a

kar-osszegébe azonban amér behajtott kötbér összege beleszámít'

A kötbér;kkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel'

A kötbért a Meg.erráelő jogoJrlt a benyújt ott számlából visszatartani és azt avégszámla nettó

összegéből levonni.
10) A Megrendelő egyoldalú, írásbeli' a Szállítóhoz intézett nyilatkozatáva| azonna]'i

nítaly at e 1 ál lhat a száIlítíst szer ző déstől, va gy b árme ly r észétőI, ha:

aSzá]l|ítőazegyesrésszállításokkal15napotkésett;
aSzá.1|ít(l frzeijsképtelenné vált' öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

fe\számolási elj árás folyik ellene ;

aSzái|ítőszeruődésellenesenbeszüntetteszá|litásaít.

11)MegrendelőáItaligazortszerződésszerúteljesítésesetén,afizetésihatáridő
eredménytelen elteltét követően - a Kbt. 99. $ (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a
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Megrendelő által adott hozzájárulás, felhata\mazó nyilatkozat alapján a Szállítő beszedési
megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlájaterhére.

Ha a Megrendelő a szeruődést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkoz atával, a
Szállító nem j ogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.
A Szállítót az érvénves jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a
szerzódés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó mindennemu adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szál|ítő alkalmazottaira, munkatársaira, beszállitőira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomás ára a
szerződés, illetve azzalkapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.
A másik fel előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ba ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapjánvalamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a
Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhataImazza a Szá||ítőt,
hogy a Megrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett
módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól
fiiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított
ajánlatatartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
aMagyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozőanmegfelelő szabáIyait fogják a\kalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenekminden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amlely közöttük
a szeruődéssel kapcsolatban merül fel.

Jelen szerződésből származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a
Megrend elő székhely éhez igazo dlk.

Ezt a száIlítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ezőt he l yb enha gy őIag aláírták.

Budapest, 2011. március 07.

Főíguzgatő fiőorvos
mint N{ogrendelő
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Gyermek és felnott oxigenátor és csokészlet beszerzés

1.sz. melléklet

:ji. T"*,

Budapest, 2OI1. március 07.

Dr' ofner Péter
főigazgatő főorvos
mint Megrendelő
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Megnevezés db Nettó egység
árl Ft Nettó tissz árl Ft

1'8 m2 -2,5 m2 membrán felliletŰ

felnőtt gravitációs oxigenátor

120
48 500 5 820 000

4

1,8 m2 -2,5 m2 membrán felületű

felnőtt gravitációs oxigenátor
t20

48 500 s 820 000

6

Csőkészlet Adult oxigenátorhoz

bicompatibilis bevonattal

320

30 000 9 600 000

7

Kapilllaris típusú membrán oxigenátor

Neonatal: 0,2- 0,5 m2 membránfelület.
0-8 tskg beteg részére

50

50 000 2 s00 000

I

Kapillláris típusú membrán oxigenátor

Pediatric I.: 0,8-1,5 m2

membránfelület' 15-30 tskg beteg

tészéte

50

5s 000 2 7s0 000

14

Csőkészlet újszülött_csecsemő-
gyermek oxigenátorhoz 3l16'll4
Neonatal 2-5 tskg beteg részéte

10

26 500 26s 000

15

Csőkészlet újsziilött-csecsemő-
gyermek oxigenátorhoz I l 4-I l 4 Infant

5-10 tskg beteg részére

r20

26 500 3 180 000

19

Csőkészlet újszülött-csecsemo-
gyermek oxigenátorhoz 3l8-318

Pediatric II.25-45 tskg beteg részéte

20

26 500 530 000

20

Csőkészlet újszülött-csecsemő-
gyermek oxigenátorhoz 3 l8-I 12 Adull
45 tskg _ fölötti beteg részéte

10

26 500 265 000

Nettó összesen: 30 730 000

npnzs w 7 682 500

Bruttó összesen: 38 412 500


