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amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
a ING banknál vezetett 13700016-06160009-00000000 bankszámlaszámu, Cg. 01-099057t2
cégegyzék számu 1077 Budapest, Wesselényi u.l6. székhel1rí Cook Medical Hungary
Kft. nevű száIlítő, képviseletre jogosult személy William Joseph Doherty (a továbbiakban:
Szállító)

között, az ajánlatában felsorolt termékek száIlításfua a következő feltételek mellett:

l.l Szállító ezen szetzódés aláírásával a Megrendelő álta| a Kbt. alapján kiírt GOKI-
21'12010 számú ,, Az Intézet gyermekosztálytinak hemodinamikai és angiográfiás,
anyagszülcségletének biztosítása'' kozbeszerzési eljarás során tett ajénlata elfogadása
eredményeként kötelezettséget válrlal arra, hogy az ajánlatkérő által az ajánlati
dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott termékmeruryiséget az ugyanott
meghatározott minoségben a Megrende|ő Észére leszállitja. A szerződés időtar1ama a
szerzódés a|áfu ását követően 72 hőnapig tart.

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1.l pontban meghatározott
árumerrnyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni. ahogy ez a jelen pontban
szabályozásra kerül.
Megrendelő az 1./ pontban említettek szerint a Szá||ítő minden eltérés nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásárol1a meg a
Szállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség -30 "Á.-a lehívásra
kerüljön. A kihelyezett áruraktár izemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés
e l en gedhet etl en ré s zét kép e ző k i h e lye z ett árur aktár szer ző dé s tartalmazza.

3.l Szállító' kötelezi magát arra, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a
lehívasban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő által ene feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a
l ehívásban me ghatár ozásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg
szabá|yszetűen, ha a Szái|ítő vagy az általa igénybe vett Fuvaroző az árukat tartalmaző egyes
száIlítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő által ene feljogosított szervezetei
telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszáIlítja,
(leszá||ittatja) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjel<ilt
egység vagy Személy rész&e mennyiségileg átadta. A Szállítő a Ieszállított termékeket
bontatlan gyári csomagolásban, gyári tartozéklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb
dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy a termékek épségét afuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szetződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget
biztosít.

Teljesítési hely: Központi raktár kihelyezett áraraktár

Átvételre jogosult személ}': Sommer Balazs'. illetve a helyettesítéssel megbízott személy.
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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 beszerczni
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Száltítónak a jelen pontban fog1altakkal

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1,.l pontban említett elfogadott ajád'at szerinti
ár szolgáI.

4.l Megállapodnak a szerzódő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabáIyozott, illetve

végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer a|kalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

van ahhoz, hogy váratlanul jelentkező áruhiányaik pÓtláSára azonnali megrendeléseket_ a

kerctszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket Soron kívül, raktári készletéből tartozlk kielégíteni.

A soron kívüli ügyintézést - felhívásra - aSzá||ító köteles igazolni, de abban is egyetértenek a

felek' hogy ilyen esetekben a száIIításihatáridő a 3 napot semmiképpen Sem haladhatja meg.

5.l Nem vitatott a felek áltaI, hogy a lehívásban foglalt szállitási kötelezettség

teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4.l pontban eloírt kotelezettségek

figye1men kívül hagyása a jelen szá|litásí szerződés megszegését jelenti, aminek

kovetkeztében a Szá./rlrítőt a jelen szerződésben szabályozott kötbér éslvagy kár1érítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a száLlítási szerződéstől való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmiiását
igazolni lenne köteles.

6.l Megrende|ő a|ehivás teljesítését igazoIő szabályszeru. mindkét fél által aláírt átvételi

elismervénnyel felszerelt számlát 110 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak,

a Kbt. 305$. (3) rendelkezései szerint.

Nem vitatott a szerződo felek által, hogy a szerződéses idoszak folyamán aZ egyes számlákba

csak azok az átak, fuképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket az 1./ pont értelmében a Szái|ítő elfogadott ajánlata taftalmaz,

friggetlenül attól, hogy a magyarországl vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy

ho gyan v áIto z1k az infláciő s r áta, v agy a dev iza átszámítási kul c s.

Szállító a Megrendelő által havonta kétszeri alkalommal torténő felhaszná|ás lejelentést

követően, legkésőbb a következő hónap negyedik napjáig e termékekrőlr a számlát megküldi

Megrende|ő részére

A Megrendelo előleget nem fizet.

A számlához tartoző lehívás teljesítését igazolő - a Megrendelőtől származő _ túvéte|i

elismervényt száIlitőlevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt szám|át a Szá|lítő

kö zvetl enü l az Intézet G azdasági lgazgato ság ára nyúj tj a b e .

Amennyiben Megrendelő a Szállítő számlqát a jelen pontban rögzített határidőn belül nem

egyenlíiené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

A Megrendető által igazo\t szerződésszerű teljesítés esetén' afizetésihatáridó eredménytelen

elteltét követően, a Megrendelő a jelen szerződés aláírásáva| bozzájénil althoz, hogy a Kbt.

305.$. (6) bekezdés rendelkezései szerint.
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7'/ Egyetértenek a szetződő felek abban' hogy a szá\lítáSből. ill. fuvarozásbőleredő
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontba, srubáíyozott teljesítésmegtörténtéto1 számított
3 munkanapon belül jogosult a SzállÍtríval szemben relopni.
Az egyéb minősegi hibákkal Yagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon-belül bármikor kifogás árgyáváteheti aSzál|ítőnál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a je]zett 3 napos
hatríridőn belül - a Szállít őt koz<j s j egyzőkönyv félvétel éie me ghívni.
A jelen pontban említett minőségi Vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is hakiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nern feiéi meg urT J pont szerint i ajánlatban,ill' a kozos jegyzőkönyvvel módosított ajánl'atban foglalt Áinoregi követelményeknek, aMegrendelő a jelen szerződésben szabályozott méftékíminőségi tótuert és/vagy káfiérítési
igény't érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leífi rendszerbeli
minőségi eltérést tapasztalna. úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szeruődéstől nyomban
elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

8'l Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság ésjÓtállás szabá|yaira - az 7'l pontban foglaltak fiiggvényéb en - aZ elfogadott ajánlat tartalma az
irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést kcjvető 15 munkanapon belül nem
cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árutharmadik személytől beszer ezni aSzállító költségére.
Ha a Szállítő a jőtállási kötelezettsége alatt kicser éli a \eszálLított eszkö zök bárme1y ftszét,
annak jótállási ideje a csere napjával ú|ra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vá\tal azért, hogy a jelen szerződ'és tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvénye s forgal om b a ho zatali engedoil ye l.

9'l Szetződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig híbás teljesítés, s végül a
szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt t<<itbert t<<ltnek ki á srawrc terhére,
amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének
figyelembevételével napi Yz ezrelék..,legfeljebb azonban az érintett aru-érték 60Á.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékónek 3)"Á-anagyságú
minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrend elő által érvényesített
meghiusulási kötbér is akkor, amikor eláltási jogát volt kénytelen gyakorolni.
Szállítő a teljes bruttó ajar|rati árta vetítve, 30%o nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja, amennyiben a szállítarldó termékek szá\titásával-tobb Áint t 5 napot késik, vagy eláIl
a szeruődés telj esítésétől.

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelireti a SzáItítótől, a
kár összegébe azonban amár behajtott kötbér összege Üeleszámít.
A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
A kötbért a Megrendelő jogosult a benyúj tott számlából visszatartani és azt a végszámla
nettó összegéből levonni.
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10./ A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítőhoz intézett nyilatkozatával azonnali
hatállyal elállhat a szállítási szerződéstől, vagy bármely részétőI,ha;

- a Szállítő azegyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Szátlítő fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási eljárás folyik ellene;

- a Szállí tó szerzódésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával' a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

n.l A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli a
szerzódés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutÓ mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szállító aIkalmazottaira, munkatársaira, beszá||itőira, akiket
tevékenységük megkezdése elott köteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik felnek nem hozhatja tudomására a

szerződés, illetve azza|kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy informácíő adxait.
A másik fél e|őzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet kózzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapjánvalamely bíróság vagy más hatóság kc;telező érvénnyel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítésérol a teljes termékmennyiség atadás_átvételét követően a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szá||ítőt,
hogy a Megrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól
ftiggően vagy a Szállító elfogadott aján\ata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított

ajánlatatarta|máttekintik a felek irányadónak azza|, hogy tóteles jogszabályi rendelkezésként

a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozőanmegfelelő szabályait fogiák alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kelltennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenekminden olyan nézete|tétést, vagy vitát, amely közöttük
a szerződéssel kapcsol atban merül fel.

Jelen szerződésből szfumaző 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 nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ezót helyb enhagyó lag aláirták.

Budapest, 20!1. március 08.
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Dr. ofrrer Péter
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COOK Medical Hungary Kft.

Budapest, 201 1. március 08.
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