
,lsc' tl "rtrtt
Iszlu'irÁsr sznnzÓuÉs

amely létrejött egyrészta Budapest, Haller utca29' szám alatÍi székhelyű Gottsegen György

Országos Kardiolffi i"1á^i'1l", *.g'""o.to .(u 
továbbiakban: Megrendelő)'

másrészt a Magyar országi Volksbaní Zrt.né| vezetett 1410052í_15835549-01000001

bankszáml aszámu, 6ó-i-siooo .egi.gl)ek" 'Át" ro]l Budapest' Törökvész u' 84'

székhelyű Planmed Éri ,r.u., sra||ita,''kepviseletre jogosult szemé1y: Winkler Magdolna és

Debreczeniné Kovác' No'u (a tovabbiakban: Szállító)

között, az qánaatában felsorolt termékek száIlításáraa következő feltételek mellett:

1) Szállító ezen szerzódés aláírásával a Megrendelő áIta| aKbt. alapjan kiír1 ,,Gyermek

és felnőtt o*igenutor és csőkészr.t n..".."ése,,"GOKI -16t2010 számú közbeszerzési e'jarás

során tett qfuiataelfogadása *"qTd;JJr'i tt',"r"rettséget vállal arra, hogy az ajén|atkérő

úta| az a.;a.,ruti^^áikumentációban felsorolt és ; Megrendelő áItal elfogadott

termékmennyiséget azugyanott-"giuta'o'ott minőségben a Megrendelő részéreleszáI]lítja'

A megkiitésre kerülő síőrződésidőtartama 12 hónap azza|'hogy amennyiben a 12 hónap

alatt azOEP eredményes tendert f"i;;[ "_i"r9" 
kö"b..""."ós tergyera, a szerződés az

oEP tender első részszáilítátsáig marad érvényben' majd küliin intézkedés nélkül

megszíÍnik.
A szerződés időtartama a szerződés aláírását követően 12 hónapig tar* azza|, hogy

amennyibe tl' a l2hónap alatt azoep 
"La."ényes 

tendert folytat le a je'en szerzódés tárgytxa,

a szerződés az oEP tender .rro ,eJrrírriri'aie marad ervenyben, majd külön intézkedés

nélkül megszűnik. Ez utóbbi .s.tu"n á Szálftó tudomásu' veszi' hogy a leszállított de a

Megrendelo ,er"oroí r"1 nem haszná't, bontatlan csomago'ású árut kóte'es visszavásarolni

aZoÍI azárom amelyen a Megrendelő megvásárolta'

2) Szállító ,,ia"*"'"i";;;;i; ilö' 
-;-_*egrendelő aZ I'l pontban meghatározott

árumennyiséget olyan módon r.o,"i.l' ,or. mégvásárolni' ahogy eZ a jelen pontban

ixt1'#íffi^I}'Yjpontb1n említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

ajánlatszerinti termékeit havonta "" ""."1.r'i11:i "']l"'kozat 
formi|ában vásárolja meg a

Szállítótó' úgy, hogy a szerződér". időr"uk végéig u t.í"' mennyiség +30 7o'_os eltéréssel

'ehívásra 
kerüljön. A kihelyezett á*';ki' tii"ri"tt"te1éve1 kapcsoluto' feltételeket jelen

szerződés"terrgeáhetetlen réózé tuepJ:skihe1yezett áruraktar szerződés 1at1almazza'

3) Szállító kötelezi magát *r":;";;-í z.t pontlan említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségb "n, 
,a|urZíekban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezésben szat|iiar" 
" 

r'''r"g""í"io ai'a ene feljogosított szervezeteinek' ahogy ez a

xk:;'ln'*ffit1'?:'*i#*'a felek egyezőmegállapodása-szerint'akkor 
történik meg

szabályszeruen, há a Szállító ,ugy u) a1rataigenyue vett Fuvaro ző az árukat tarta'maző egYel

szállítmányokat a Szállító ko;kár;;; u ú.!..ndető által erre fe'jogosított szervezetet'

telephe'yeire ill;t* a 1ehívásbJ";";.iátt- t o".t"uui teljesítési helyekre |eszáIIítja'

(leszá'líttatja) és a küideményt "r";;;ú]i"gy*s*'JÁ'a'"i*olva 
a lehívásban megje'ölt

egység vagy SZem éIy részére,"#;i'J;l"{ atiata'-Á s"euit(l a |eszállított termékeket

bontat1an gyari csomagolásban, rriI'"*i1;!cista^ utup1a"' minőségtanúsítással és egyéb

dokumentációkka' együtt adjaát" rvr.g..'aelőnek.'A.crő.uÁora'nak ákalmasnak kelllennie

arra, hogy a termékek épségét u r"u_uro?a' és a tárolás időtartama alatt megóvja'

A minőségmegvizsgálás helye 
" 
il;;d"lá ,'or.r'.ry".-Á M"g."*rdelő a leszállított termék

mennyiségi, minőségi átvételét f"ü?;;;;' végzi. Á s"erriiá vállalja' 
ffix*i;':llz'ő!9;s
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teljesítésének idotartama alatt folyamatosan rendelkezésre áII, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Telj esíté si hel}' : Közp o nti r aktár kihelyezet t ár ur aktár

Átvételre joeosult szömél}r: Sommer F,itazs illetve a helyettesítéssel megbízott személy.

Abban az esetben , huTsrárllÍtó késede1me megha|adná a 15 napot' úgy a Megrendelő

jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító kolt'egé'" harmadik személytől beszerezni

oú vt"g."ndelő székhelyére szállíttatni'

Egyetérten ek a szerzoaó retet< abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal

kapcso'atban felmerült költségei feőezetéreí, t.tpontban említett elfogadott a1ánlat szerinti

át szolrgéú'.

4) Megállapodnak a szerzódó felek, hogy a 2.l és 3'l pontban szabályozott' illetve

végrehajtandó kihelyezett aruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

van ahhoz, hogy váratlanul jelentkezo áruhiányaik pótlására azonna]ii megrendeléseket- a

keretszerződéshez r.ep.'t .rgyan"suk lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szái|ítőhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktarikészletéből tartozikkielégíteni'

A soron kívüli iigyintézést - }elhívás ra - aSzíl|ító köteles igazo\ni, de abban is egyetértenek a

felek' hogy ilyen esetekben a szá|Iításihatáridő a 3 napot semmiképpen Sem haladhatja meg'

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

teljesítésének késedelme vagy elmulasztá'á, a" ugyanígy az 4'lpontban előírt kötelezettségek

figyelmen kívüt hagyása a jelen sraíIitasi*'szeíződés megszegését jelenti' aminek

következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabáIyozott kötbér éslvagy kártéÍítéS

fizetésének a köte1ezettsége terheli, e, u-"*yiben ilyen szerződéss zegési eset második

alkalommal is megismétlodnék, ugy aú"g."',oó.,ő a száI|itási szerződéstől való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi követLei*enyef, érvényesítése meilett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni lenne köteles.

6) Megrendelő a lehívás teljesítésé t igazolo szabá|yszerú. mindkét fél áItal a|áírt ftvételt

elismervénnyel felszere It szimlát18o napJn belül banki-átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'

Nem vitato tt a szerződő felek által' hogy a szeruődéses időszak folyamán aZ egyes számIákba

csak azok az árak, árképzési teny"ÁL és ko1tségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben,ame\yeketazl'/pontértelmébenus"euitoelfogadottajánlatatartalmaz,
fiiggetlenül attól, t'ogy u *ugyurorsz ag, ,ugy a v]Iágpiaci árak miképpen alakulnak' és hogy

hJg"yan változik az iiÍ7áciős réúa, 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|o r észér e

A Megrendelő eloleget nem fizet'

Aszám|áhoztartozőlehívásteljesítésétlgazoiro-1'|Iegrendelőtőlszátmaző-átvételi
elismervényt szállítólevéllel csatolni r..rr e'" az így kiállítot1 és felszere\t sz'ámlát a Szállító

kö zvetl enü | az lrrtézet G azdas ági \gazgatő ság ára nyúj tj a b e'

Amennyiben Megrendelő a Száltitoizam|íját a jelen pontban rögzitett határidőn belül nem

egyenlítené ki, liote1es a Szállítónat a pit<. id"uonátko ző szabá|yai szerinti mindenkori

eivenyes késedelmi kamatot is megfizetni'

7)Egyetér1enekaszerződőfelekabban,hogyaszállításból'i11.fuvarozásbóleredő
hibák&al kapcsotatban a lehívó a3.l pontb^'7^b"I!?'zott teljesítés megtör*éntétől számitott

3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni'
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Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon beltil bármikor kifogás térgyává teheti a

Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az elóző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozlk - a jelzett 3 napos

határidőn belül - aSzá||ítőt közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi Vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az I.l pont szerinti ajánlatban,
ill. a közös iegyzőkönywel módosított a1énlatban foglalt minőségi követelményeknek, a

Megrendelő a jelen szerzódésben szabályozott mértékű minőségi kötbéfi éslvagy kártérítési
igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leír1 rendszerbeli
minőségi eltérést tapasztalna. úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban
elállhat, meghiúsulási kötbért éS kártérítést követelhet.

8) Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályaira - az 7./ pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott ajánlat tarÍalma az

irányadó.
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 költségére.
Ha a Szállítő a jőtáI\ási kötelezettsége alatt kicseréIi a leszá|lított eszközök bárme|y részét,

annak jótállási ideje a csele napjávalújra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés targyátképező termékek

rendelkeznek érvénye s forgalomb a ho zatali engedél lyel.

9) Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig hibás teljesítés, s végül a
szerzódéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító terhére,

amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének

figyelembevételével napi % ezrelék.,legfeljebb azonban az &íntett aru-érték2)%.
Hibás teljesítésselkapcsolatban 500 Ft/nap, időtartama 40 nap.
Megrende|ő számára Szállító a ÍeszáIlítandó termékek bruttó értékének 30oÁ nagyságil
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a szállitandó termékek szá|Iításával

több, mint 40 napot késik, vagy a hibás teljesítés idotartama eléri a 40 napot,továbbá eláll a

szerzó dés telj e síté sétő l.

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenoen a

Megrende|ő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a SzállitőtőL, a

kár összegébe azonban amát behajtott kötbér összege beleszámít.
A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számláből visszatartani és azt avégszámla nettó

összegéből levonni.
10) A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szál|ítőhoz intézett tyilatkozatával azonnali

hatállyal elállhat a száIlitási szerződéstól, vagy bármely részétől,ha:
aSzá||ítő az egyes résszállításokkal 15 napot késett;

aSzá||ítő fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási elj árás folyik ellene;
a Sz állító szer zó dé sel l ene s en b e s züntette szál|itás ait.

i 1) Megrendelő által tgazolt szeruődésszerú teljesítés esetén, a fizetési határidő

eredménytelen elteltét követően * a Kbt. 99. $ (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a

tsá','4'fi&4Íl,i; .'l-
It j22j lr,.r-'.,,.-.qr
ítiste1;1y' .. '...

|g. Üi-g:-l. - ' 1,,', y.,
{íorÍ{.s.z' l,j_; l,;ii]rl-]

\l'



Megrende|ő által adott hozzé1árulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján a Szá|lítő beszedési
megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számIé1aterhére.

Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtol további kifizetéseket követelni.
A Szállítót az étvénves jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó mindennemú adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szállító alkalmazottaira, munkatársaira' beszállítőira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Száltító a titoktartáSla hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Száltító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik felnek nem hozhada tudomására a
szeruódés, illetve azzalkapcsolatban bármely más dokumentáció vagy informáciő adatait'
A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapjén valamely 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 felhatalmazza a Szá||ítőt,
hogy a Megrendelőt referencialistáján felttintesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett
módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól
fuggően vagy a Szállító elfogadott qánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított
aján|atal'artalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozőan megfelelő szabályait fogiák alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közötttik
a szerződéssel kapcsolatban mertil fel.

Jelen szerződésből szttrmaző és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a
Me gren d elő székhely éhez igazo dik.

Ezt a szállitási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataild<al mindenben
me ge gy ezot helybenhagyó l ag aláirták.

Budapest, 20II. március 07.
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